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Resumo: Poliuretanos biodegradáveis com nanopartículas foram sintetizados em uma dispersão aquosa e a propriedade 
memória de forma foi analisada. A matriz de diisocianato isoforano e poli(caprolactone diol) (Mn=1250, 2000g.mol-1) 
foi preparada a partir do método de pré-polímero. As nanopartículas de prata produzidas a partir de AgNO3 e ácido 
tânico foram posteriormente adicionadas a dispersão de poliuretano. A memória de forma foi mensurada utilizando uma 
máquina de testes universal (DL3000, EMIC). O ciclo da memória de forma consistiu nas seguintes etapas: (1) As 
amostras foram deformadas a temperatura ambiente. (2) As garras mecânicas foram removidas. (3) As amostras foram 
resfriadas abaixo de 0ºC para reter a sua forma. (4) Três processos foram testados para recuperar a forma: (a) amostras 
aquecidas na estufa a 80ºC, (b) imersão em pH 4,0 e (c) imersão em pH 7,0. Para estudar a influência do ciclo de 
memória de forma na nonoestrutura, espalhamento de raio-X a baixo ângulo, espalhamento de raio-X a alto ângulo e 
espectroscopia de infravermelho foram realizados. 
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Shape memory properties of polyurethanes with silver nanoparticles 
Abstract: Biodegradable polyurethane nanocomposites were syntehesized in an aqueous environment and have their 
shape memory properties investigated. The matrix based in isopharane diisocyanate and poly(caprolactone diol) 
(Mn=1250, 2000 g.mol-1) was prepared by the prepolymer mixing process. The silver nanoparticles were produced by 
mixing AgNO3 and tannic acid. The shape memory properties were measured using universal testing machine (DL3000, 
EMIC). The shape memory cycle consisted of the following steps: (1) Samples were deformed at room temperature. (2) 
The mechanical constraints on the polymers were removed. (3) Samples were cooled down to 0ºC and to retain the 
deformed shape. (4)Three processes were tested to recover the shape: (a) samples were heated up to 80ºC in an oven, 
(b) immersed in pH 4.0 and (c) immersed in pH 7.0. To study the shape memory effect on the nanostructure, small 
angle X-ray scattering, wide angle X-ray scattering, infrared spectroscopy experiments were carried on. 
Keywords: Shape memory, nanoparticles, polyurethanes, wide angle X-ray scattering.  
 
 
Introdução  

A memória de forma (MF) é a capacidade que um material tem de memorizar uma forma 

permanente que é diferente da forma temporária inicial [1]. O processo de recuperação desse estado 

inicial pode ser desencadeado mediante diferentes estímulos, dentre eles mudança de temperatura e 

pH. Os poliuretanos (PU) são polímeros que possuem diferentes aplicações que podem ser 

ampliadas quando a eles são adicionadas nanopartículas de prata que possuem propriedades 

antimicrobianas [2]. Nesse trabalho objetivou-se estudar as propriedades de MF de um PU 

termoplástico biodegradável com nanopartículas de prata quando o mesmo é submetido a diferentes 

ciclos de MF. 
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Experimental  

O poliuretano foi sintetizado a partir do método de pré-polímero. A dispersão aquosa 

continha diisocianato isoforano (IPDI), poli(caprolactona diol) (PCL Mn = 1250, 2000 g mol-1), 2,2-

bis (hidroximetil) de ácido propiônico (DMPA) e hidrazina (HZ). Na primeira etapa da dispersão, 

IPDI e um catalisador foram adicionados ao PCL e DMPA sob atmosfera de N2. A reação aconteceu 

por aproximadamente 4 horas a uma faixa de temperatura de 70–75oC. Na segunda etapa, os grupos 

de ácido carboxílico foram neutralizados pela adição de trimetilamina (TEA). A mistura foi agitada 

por mais 40 minutos, até que a reação foi concluída. Por fim, HZ e água deionizada foram 

adicionadas para neutralizar o pré-polímero sob uma alta agitação por, aproximadamente, 30 

minutos.  

Nanopartículas de prata foram produzidas reagindo uma solução de nitrato de prata 

levemente básica com ácido tânico. As nanopartículas foram incorporadas a dispersão de PU em 

diferentes proporções: 0,5%, 1%, 2%, 3%, 5% e 10% v/v. 

Espectro infravermelho (FTIR) foi coletado em um espectrômetro IR Prestige Shimadzu. As 

medições foram realizadas com a técnica de refletância total atenuada (ATR) com resolução de 4 

cm-1/min. 

O limite de resistência ( m ), o limite de escoamento ( o ), o alongamento total, a 

tenacidade e a resiliência foram obtidos utilizando uma máquina de testes universal (DL3000, 

EMIC) cuja taxa de alongamento era de 10 mm/mim (norma DIN60). A distância entre as garras era 

de 20 mm. Os testes foram realizados a temperatura ambiente, aproximadamente 28ºC, e os corpos 

de prova foram tensionados até a ruptura. 

A memória de forma foi mensurada utilizando uma máquina de testes universal (DL3000, 

EMIC) com o intuito de tracionar as amostras a uma taxa de deformação de 10mm/min. O ciclo de 

MF foi realizado nos filmes de poliuretano com e sem nanopartículas de prata. O ciclo de MF 

consiste nas seguintes etapas: (1) As amostras foram deformadas a temperatura ambiente. (2) 

Posteriormente, as constrições mecânicas foram removidas. (3) A fim de reter a forma deformada, 

as amostras foram resfriadas abaixo de 0ºC. (4) Por fim, estudou-se a recuperação da forma a partir 

32



 

de três diferentes processos: (a) as amostras foram aquecidas até 80ºC na estufa e (b) imersas em 

uma solução de pH4,0 e (c) de pH7,0. 

As propriedades da memória de forma do PU foi descrita pelo raio de recuperação da tensão, 

Rr , e pelo raio fixo de tensão, Rf. Estes parâmetros foram determinados de acordo com as Eq. 1 e 2: 
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onde Lo é o comprimento original, Lm é o comprimento após a deformação, LRet é o comprimento 

retido e LRes é o comprimento após a recuperação. 

O espalhamento de raio-X a alto ângulo (WAXS) foi realizado utilizando um feixe de luz 

síncrotron do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS, Brasil) de comprimento de onda 

1,608Å, o tempo de exposição foi de 300 segundos. A intensidade de espalhamento foi registrada 

por um detector Pilatus (100K, 33mm X 84mm). Nos ensaios, as amostras ficaram a uma distância 

de 80mm do detector. O espalhamento de raio-X a pequeno ângulo SAXS foi realizado utilizando 

um feixe de luz monocromático do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS, Brasil)  de 

comprimento de onda 1.608 Å, o tempo de exposição foi de 300 segundos. A intensidade de 

espalhamento foi registrada por um detector Pilatus (300K, 84 mm X 107 mm). No ensaio, as 

amostras ficaram a uma distância de 1411,9 mm do detector.  

 

 
Resultados e Discussão 

As propriedades extraídas do ensaio de tração são sumarizadas na Tabela 1. Os resultados 

demonstram que as nanopartículas de prata não alteram de forma significativa o . É possível 

perceber aumento da resiliência do PU com os nanocompósitos. Esse incremento da resiliência, 

consequentemente, diminuiu a tenacidade. De modo geral, o poliuretano apresentou um bom 

desempenho mecânico, sendo que a adição de 2,0% de prata obteve o melhor desempenho em 

comparação ao polímero sem nanopartículas. Conforme os dados da Tabela 1, os filmes de 

poliuretano com e sem nanopartículas de prata submetidos ao ciclo de memória de forma 

apresentaram mais de 90% de recuperação da forma. Esse percentual de recuperação demonstra que 
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os PUs tem capacidade de memorizar uma forma e que a adição de nanopartículas de prata não 

prejudica essa propriedade.  
 
Tabela 1 – Propriedades mecânicas e de memória de forma do PU contendo diferentes concentrações 

de nanopartículas de prata. 

 o  
(MPa) 

m  
(MPa) 

Def.Max. 
(%) 

Ten. 
(J/m3) 

Res. 
(J/m3) Rf (%) 

 Rr(%)  

pH=4 pH=7 T=80°C 

PU  6,0 45,9 809,0 18562 4,8 14 96 97 99 

0,5%Ag 4,2 26,8 568,0 7536,5 13,9 22 97 98 97 

1,0%Ag 5,5 31,6 581,0 9511,5 18,9 23 97 97 97 

2,0%Ag 5,5 32,4 595,5 9717,0 22,0 24 99 98 99 

3,0%Ag 5,5 28,8 509,0 7625,1 14,3 23 97 99 98 

5,0%Ag 5,1 28,0 442,0 6952,6 10,4 26 98 95 99 

10%Ag 3,0 27,6 583,5 9268,5 3,7 20 95 100 97 
 
Os resultados de SAXS, Fig. 1, revelam variações nos padrões de espalhamento. Isso indica 

que a recuperação estimulada pela temperatura é capaz de recuperar o padrão de espalhamento e 

condição inicial do polímero com ou sem nanopartículas. O padrão espalhamento peculiar deste 

copolímero formado por PCL com diferentes massas molares não foi observado em trabalhos 

anteriores [1].  

  
Figura 1 – Espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS) para as diferentes amostras de 

poliuretano: (a) amostras sem nanopartículas, (b) amostras com nanopartículas. 
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Na Fig. 1, a presença da nanopartícula altera o formato do padrão, deslocando a posição e a 

intensidade dos picos. Contudo, a resposta dos padrões de espalhamento (forma) para as diferentes 

condições de recuperação é similar, sugerindo que o mecanismo de recuperação é semelhante nas 

três condições.  

Os espectros de FTIR, na Fig.2, são apresentados e as principais bandas estão marcadas. É 

possível observar que não existem diferenças nos espectros para mesma concentração, Fig. 2(b). 

Entretanto, existem modificações para cada condição que o polímero foi submetido, Fig. 2(c), 

sugerindo que as mudanças no espectro são decorrentes dos diversos tratamentos termomecânicos. 

Não foi possível estabelecer uma relação entre recuperação de forma e área da banda dos espectros 

de FTIR. 

 
Figura 2 – (a) Espectros de infravermelho 0,5% v/v nanopartícula de prata, (b) banda CH3 condição 

inicial - 3 medidas diferentes, e (c) banda CH3 para as diferentes condições experimentais. 

Padrões de difração WAXS são apresentados na Fig. 3. Resultados indicam que os PUs são 

materiais essencialmente amorfos. Verificam-se os halos característicos para materiais poliméricos 

amorfos próximos aos ângulos de varredura (2) de 20º e 50º. Dois picos de difração em 21º e 47º 

indicam que segmentos flexíveis possuem tendência para formação de cristais. Com relação à 

adição de nanopartículas, como os padrões de difração apresentam forma e intensidade similares 
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conclui-se que as partículas não afetam a morfologia do PU na condição inicial. Entretanto, após a 

deformação o comportamento dos PUs, com e sem nanopartículas, muda. Na curva do PU sem 

nanopartículas é possível perceber que o pico cristalino se destaca. As curvas de WAXS das 

amostras que passaram pelo ciclo de recuperação mostram que a recuperação na estufa a 80ºC 

recupera o padrão de difração original. A recuperação na estufa a 80ºC injeta grande quantidade de 

energia no sistema que possibilita o movimento molecular. Aparentemente, as nanopartículas 

diminuem essa movimentação porque a recuperação do padrão de difração das amostras com 

nanopartículas de prata é menor. O ciclo de recuperação disparados pela variação de pH não 

garantem a recuperação do padrão de difração, possivelmente, porque não é introduzida energia no 

sistema.  

  
Figura 3 – Curvas do WAXS para as amostras: (a) PU sem nanopartícula e (b) PU com nanopartícula.  

Conclusões  

A adição de nanopartículas de prata afeta a morfologia do PU. Filmes de poliuretano com e 

sem a adição de nanopartículas recuperaram mais de 90% da forma inicial. Os resultados do SAXS 

mostram que as nanopartículas afetam a separação de fases, uma vez que o modelo de espalhamento 

mudou. 
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