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Resumo 
Diversos estudos envolvendo a formação de nanocompósitos de poliuretano 
empregam argilas do tipo montmorilonita (MMT) modificadas.  Isso envolve a 
presença de sais quaternários de amônio, na troca catiônica necessária ao aumento 
do espaço interlamelar das argilas que, além de incorporar mais uma etapa ao 
processo, gera um custo maior. Neste trabalho a síntese de nanocompósitos de 
poliuretanos dispersos em água (NWPU) permitiu, não somente a produção de 
materiais menos agressivos ao meio ambiente, como também a incorporação de 
argilas hidrofílicas, de naturezas sódica e cálcica, sem quaisquer modificações. As 
dispersões produzidas a partir de 0,5; 1,0 e 2,5% de argila (em relação à massa de 
prepolímero) foram caracterizadas em função do teor de sólidos totais; os filmes 
obtidos por vazamento foram avaliados por adesividade, difração de raios-X, 
microscopia eletrônica de varredura (SEM). A maior parte dos sistemas apresentou 
estruturas intercaladas e parcialmente esfoliadas. 
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INTRODUÇÃO  

Os nanocompósitos oferecerem uma alternativa para melhorar as propriedades 

físicas dos materiais e apresentam níveis mais baixos de reforço, contribuindo para 

produção de componentes com menor volume de rejeitos, menor energia de 

produção e mais leves, o que favorece aplicações onde são toleradas pequenas 

perdas nas propriedades das matrizes, como por exemplo, ductilidade e resistência 

ao impacto (1).  

 No campo dos revestimentos grande parte dos estudos e publicações, 

envolvem composições de poliuretanos (PUs) e argilas bentoníticas modificadas ou 

organofilizadas. Entretanto para a produção de nanocompósitos de poliuretanos 
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dispersos em água (NWPUs) isto não e necessário, pois, o polímero já possui sítios 

iônicos que favorecem sua dispersão em água e, por consequência, sua afinidade 

pelas argilas naturalmente hidrofílicas. 

A bentonita é uma rocha composta essencialmente por argilominerais do grupo 

das esmectitas, sendo mais comum a montmorilonita (MMT) em concentrações que 

podem variar entre 60 a 95%. Adicionalmente podem ser encontrados minerais 

acessórios como o quartzo, cristobalita, feldspato, pirita, carbonato, clotita, caulinita, 

mica e ilita (2). 

A análise da distância interplanar basal d(001) representa planos de clivagem 

onde é possível verificar na borda do mineral uma série de degraus. Os cátions 

trocáveis podem ser Na+, Ca+2 e Mg+2 ou todos esses. Dessa maneira podem ser 

classificadas como sódicas, cálcicas, as magnesianas (não muito comuns) e ou 

policatiônicas (essa última muito comum no Brasil).  

Acredita-se que a força motriz indireta para a esfoliação é a polimerização. A 

argila, devido à sua alta energia de superfície, atrai moléculas monoméricas polares 

para suas galerias até o equilíbrio ser alcançado. As reações de polimerização 

ocorrem entre as camadas de polaridade mais baixas das moléculas e deslocam o 

equilíbrio. Isto permite que novas espécies polares se difundam entre as camadas 

para progressivamente esfoliar a argila (3). 

A quantidade de polímero adsorvida depende de vários parâmetros tais como a 

massa molar, o tipo de unidades estruturais e o tipo do polímero (aleatório ou de 

blocos; linear ou ramificado; etc). Esses parâmetros são determinantes na interação 

entre os segmentos do polímero e o sólido inorgânico.  

Neste estudo foram sintetizados nanocompósitos de poliuretanos dispersos em 

água (NWPUs) a partir da incorporação de diferentes argilas do tipo montmorilonita 

(MMT) hidrofílicas não modificadas (Brasgel Pa, Voclay, Jreminas de natureza 

sódica e Brasgel NT de natureza cálcica),  e com hidrofilicidade promovida por 

grupos aniônicos e segmentos à base de poli(glicol etilênico) (PEG). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram utilizados na síntese das dispersões: ácido dimetilolpropiônico (DMPA); 

copolímeros em bloco à base de poli(glicol etilênico) e poli(glicol propilênico) (PEG-
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b-PPG), com 7% de PEG e poli(glicol propilênico) (PPG; diisocianato de isoforona 

(IPDI); Argilas Brasgel PA, Brasgel NT, Volclay; Argila JReminas,; hidrato de 

hidrazina 64%; trietilamina (TEA). Os reagentes foram usados como recebidos. A 

dispersão aquosa assim obtida contém 35% de sólidos totais e pH na faixa de 7,5. 

Síntese das dispersões aquosas de nanocompósitos de poliuretanos (NWPUs) 

Em um reator do tipo kettle, montado sobre uma manta de aquecimento e 

equipado com agitador mecânico, foram adicionados os polióis (PEG-b-PPG e/ou 

PPG), o DMPA e o IPDI. A síntese do prepolímero foi conduzida em temperatura na 

faixa de 90 a 100 ºC, durante aproximadamente 20 min. Em seguida, foi realizada a 

neutralização com TEA a 40 ºC, durante 30 min. 

A etapa seguinte consistiu na dispersão da mistura reacional e 

simultaneamente na incorporação da argila previamente delaminada (esfoliada) em 

água deionizada necessária a dispersão do prepolímero, sob forte agitação. O 

processo de delaminação das argilas hidrofílicas em água, necessário ao aumento 

do espaçamento interlamelar das argilas; é realizado dispersando-se a argila no 

percentual desejado (neste caso, calculado em função da massa do prepolímero) 

em água deionizada, com agitação intensa a 60ºC, por 24h.  

A reação de extensão de cadeia subseqüente foi feita com hidrazina, por 30 

min. Nas formulações desenvolvidas a razão NCO/OH foi fixada em 1,5, o teor de 

sólidos totais em 35% (ideal para revestimentos e adesivos) e a proporção dos 

polióis em 50% de DMPA, 25% de PPG e 25% de copolímero EG-b-PG; a variação 

ocorreu apenas para as argilas, onde foram analisados 3 diferentes teores: 0,5; 1,0 e 

2,5 %, em relação a massa de prepolímero dando origem aos NWPUs além de uma 

formulação sem qualquer teor de argila (WPU). As formulações com teores de 3 e 5 

% de argila também foram avaliadas, mas em função de resultados insatisfatórios 

foram descartadas para efeito de discussão. 

Caracterização 

As argilas foram avaliadas quanto ao caráter hidrofílico através do inchamento 

em água (inchamento de Foster) e índice de refração obtido por difração de raios-X 

(XRD). As dispersões obtidas foram avaliadas em termos de sólidos totais, 

importante parâmetro na avaliação de revestimentos e estabilidade frente ao 

armazenamento após seis meses. Os filmes vazados em superfície de polietileno 

(PE) e secos em temperatura ambiente com espessura de 0,8 mm foram 
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caracterizados por adesividade a diferentes substratos; Difração de raios-X (XRD) e 

Microscopia eletrônica de varredura (SEM). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para todas as argilas sódicas verificou-se uma mesma faixa de grau de 

inchamento (S), correspondente ao afastamento das lamelas das argilas, em água, 

em torno de 8,5, enquanto que a argila cálcica apresentou um fator de de 

inchamento (S) de 1,8. Também foi observado que, após 24 h de repouso, duas 

fases distintas puderam ser formadas na proveta.  

Os difratogramas obtidos das argilas sódica e cálcica, obtidos a partir do pó 

seco, apresentam picos em 2θ na faixa de 6,0° que correspondem às distâncias 

interplanares basais d(001) da Tabela 2, ou seja, com valores próximos ao 

apresentado para a MMT-Na+ na literatura (2θ = 6,9º e d001= 13 Å ou 1,3nm).  

 

Tabela 2: Ângulos de difração e distância interplanar dos planos d (001) de 

todas as argilas utilizadas neste estudo. 

Amostra 2 θ (º) d (nm) 

Brasgel  PA   
Na + 6,35 1,39 

Brasgel NT      
Ca+2 5,90 1,50 

JREMINAS    
Na + 5,70 1,55 

VOLCLAY     
Na + 5,75 1,53 

 

O aumento da viscosidade do meio, a combinação de reagentes na formulação 

e ainda o tempo reacional, podem, por exemplo, aumentar o tamanho de partícula 

gerando instabilidade ao sistema e consequentemente um menor teor de sólido 

presente na dispersão. Fixo em 35% durante os cálculos estequiométricos, esse 

valor não sofreu alteração significativa em nenhuma das formulações estudadas. 
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No caso das dispersões sem argila WPUs foi observado que a presença do 

copolímero contendo etileno glicol (EG) permitiu um aumento do caráter hidrofílico 

no PU que ao reter mais água em seu interior promoveu maior adesão das 

partículas ocasionando alguma sedimentação.  Coutinho e colaboradores (4) 

observaram que o aumento do teor de etileno glicol e da quantidade do copolímero 

na formulação de WPUs, especialmente em razões NCO/OH mais baixas, provocou 

um aumento, tanto na viscosidade do polímero, quanto na hidrofilicidade das 

cadeias poliméricas, o que provocou inchamento das partículas e sedimentação. 

Foi observado que para teores acima dos 2,5% de argila (3% e 5% testados 

neste estudo), grande parte da argila adicionada sedimentava logo nas primeiras 

vinte e quatro horas. Um maior teor de argila no poli(éter-uretano) impediu as 

ligações de hidrogênio dos segmento rígidos, contribuindo no sentido de perturbar a 

separação da microfase do poliuretano, ocasionando maior instabilidade e 

sedimentação após uma quantidade limite de argila para cada sistema. 

Todas as dispersões obtidas com teores de até 2,5% de argila mostraram-se 

estáveis frente ao armazenamento em até seis meses após sua síntese. 

Para se determinar a característica de adesão aos substratos utilizados (teflon, 

alumínio, vidro, madeira, papel, cerâmica) as dispersões foram vazadas e 

espalhadas de modo a formar uma fina película.  

Os filmes de WPUs e NWPUs aderiram satisfatoriamente em todos os 

substratos com exceção do teflon. A não-aderência observada dos filmes de 

poliuretanos às superfícies de teflon pode ser atribuída à grande diferença de 

polaridade existente entre os filmes (polares) e o substrato (apolar).  

De acordo com os difratogramas apresentados na Figura 1, verificou-se que os 

nanocompósitos produzidos com as argilas de natureza sódica demonstraram pelo 

que já foi discutido anteriormente, maior possibilidade de intercalação e esfoliação, 

enquanto que o NWPU da argila Brasgel NT, teor 1,5%, não sofreu esfoliação 

suficiente ou sofreu reagregação das lamelas de argila produzindo um pico em 

θ=6,90º (d001=1,27nm). 

Apesar de as argilas terem sido incorporadas sob forma de dispersão aquosa 

e, nesse caso, suas camadas já se encontrarem separadas por hidratação, as 

interações polares fortes do tipo ligações de hidrogênio são críticas e podem 

prejudicar a formação de nanocompósitos intercalados e especialmente esfoliados(5).  
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Apesar da delaminação menos eficiente e também da maior sedimentação 

observada, observou-se que foi possível produzir nanocompósitos de estrutura 

também intercalada ou esfoliada (em menor grau) com argilas de natureza cálcica. 

                  

                 

Figura 1: Difratogramas de raios-x da argila empregada e dos WPUs e NWPUs 

produzidos com Brasgel NT (BRANT),  Brasgel PA (BRAPA), Jreminas e Volclay. 

 

  A microscopia eletrônica de varredura (SEM), Figura 2, foi realizada a fim de 

verificar principalmente a dispersão da carga na matriz e a modificação de sua 

microestrutura. 
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Figura 2: Micrografias obtidas em aumento de 2000x dos filmes NWPUs com a 
argila Brasgel PA nos teores de (a) 0,5, (b) 1,5 e (c) 2,5 % 

As micrografias das amostras fraturadas por criogenia revelaram boa 

homogeneidade nos nanocompósitos, de forma que não foram observadas presença 

de grandes aglomerados de argila, o que mostra que houve uma boa dispersão da 

argila na matriz. 

 

CONCLUSÃO  

As argilas sódicas apresentaram maior espaçamento interlamelar permitindo 

assim a obtenção de estruturas, no geral, mais esfoliadas. Além disto, este estudo 

mostra que é possível a produção de nanocompósitos parcialmente esfoliados a 

partir de argilas cálcicas. 
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ABSTRACT 

Several studies involving the formation of polyurethane nanocomposites 
employing clays of montmorillonite (MMT) modified. This involves the presence of 
quaternary ammonium salts, the cation exchange needed to increase the interlayer 
space of clays that incorporate more than one step to the process, generates a 
higher cost. In this paper the synthesis of nanocomposite polyurethanes dispersed in 
water (NWPU) allowed not only the production of materials less harmful to the 
environment, but also the incorporation of hydrophilic clays, calcium and sodium in 
nature, without any modifications. Dispersions produced from 0.5, 1.0 and 2.5% clay 
(on the mass of prepolymer) were characterized in terms of total solids content, the 
films obtained by casting were evaluated for adhesiveness, diffraction X-rays, 
scanning electron microscopy (SEM). Most systems showed intercalated and 
partially exfoliated structures. 
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