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Resumo: Neste trabalho foram obtidos filmes de poliuretno termoplástico (TPU) reforçado com nanocristais de 
celulose (NCC), a partir de solução seguida de evaporação do solvente. A nanoperiodicidde estrutural deste sistema foi 
avaliado por Espalhamento de Raios X a Baixo Ângulo (SAXS). Os resultados indicam que o TPU utilizado possui 
morfologia de domínios rígidos e flexíveis separados de forma atípica, sendo observadas 3 distâncias típicas de 
separação de fases, possivelmente devido à longa molécula do poliol poliéster utilizada na síntese do TPU.  
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SAXS Determination of the Structural Periodicity of Thermoplastic Polyurethane Reinforced 
with Cellulose Nanocrystals 

 
 

Abstract: In this work, casting films were obtained from TPU reinforced with cellulose nanocrystals.  The structural 
nanoperiodicity of these system was evaluated by Small Angle X-Ray Scattering, SAXS. The results indicated that the 
used TPU has a atypical  phase separated morphology of rigid and soft segments,ebing observed 3 different distances 
them, probably due to the large polyol polyester molecule derived from colza oil used in the TPU synthesis. 
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Introdução  

Nos últimos anos, a busca por polímeros oriundos de fontes renováveis tem aumentado 
significativamente, de forma a diminuir a dependência da indústria petroquímica com as fontes de 
petróleo. Neste estudo um TPU sintetizado a partir de um poliol poliéster obtido a partir do óleo de 
colza, do 4,4´-difenilmetano diisocianato (MDI) e extensor de cadeia 1,4-Butanodiol (BDO), 
conforme descrito no trabalho publicado por Ferrer e colaboradores [1]. Devido aos componentes 
que constituem os TPUs, eles apresentam segmentos rígidos (diisocianatos e dióis de cadeia curta) 
empacotados, e segmentos lineares flexíveis (dióis de cadeia longa) enovelados.Os grupos uretanos 
presentes na cadeia polimérica, oriundos da reação do diisocianato com diol, podem interagir entre 
si por ligações de hidrogênio ou por dipolo-dipolo. Estes tipos de interações são responsáveis pelas 
interações intermoleculares presentes na estrutura do TPU. Além destas interações, se o diisocianato 
for constituído por um anel aromático, pode haver interação dipolo-dipolo induzido entre eles [2]. 
Estas interações é que possibilitam a origem de domínios rígidos que se separam dos domínios 
flexíveis. Por possuírem diferenças de densidade eletrônica, as distâncias médias entre segmentos 
rígidos e flexíveis pode ser obtidas a partir da técnica de Espalhamento de Raios X de Baixo 
Ângulo (SAXS).  Assim, o objetivo do presente trabalho é avaliar a periodicidade nanoestrutural 
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dos domínios rígidos e flexíveis do TPU de fonte renovável reforçado com nanocristais de celulose. 
O reforço com nanocelulose se justifica pelo seu alto módulo elástico, baixa densidade e por 
também tratar-se de matéria-prima de fonte renovável. 
 
Experimental  
Materiais: TPU obtido parcialmente de fonte renovável, com poliól poliéster de óleo de colza, 
obtido a partir de procedimento descrito em [1]. NCC obtidos por hidrólise ácida da polpa kraft de 
eucalipto previamente branqueado, conforme procedimento descrito em [3], com comprimento L = 
222 ± 84 nm e diâmetro D = 9 ± 2 nm. Clorofórmio P.A. da Sigma Aldrich. 
Métodos: NCC em fração pré-determinada foi adicionado ao Clorofórmio e mantido sob agitação 
magnética por 5 min. Posteriormente foi realizado um tratamento com ultrassom de ponteira, 
aplicando-se uma energia de 30 kJ/gNCC por um tempo de 3,5 min, pulsando a cada 5 segundos. 
Após esta etapa o TPU foi adicionado a esta suspensão e mantido sob agitação magnética à 
temperatura ambiente por 24 h. A concentração de TPU em relação ao solvente foi mantida em 5 % 
m/v. Para tanto, foi necessário manter o sistema devidamente vedado durante o processo de 
agitação. Uma vez o TPU solubilizado no clorofórmio e com boa mistura dos NCC o sistema foi 
vertido em um molde de teflon. O sistema foi coberto de tal forma a manter um ambiente saturado 
de clorofórmio, fazendo com que a evaporação do solvente acontecesse lentamente à temperatura 
ambiente. Ao final de 3 dias os filmes foram retirados do molde e mantidos por mais 15 dias em 
ambiente aberto, numa sala climatizada com temperatura e teor de umidade à aproximadamente 
22°C e 21-24 %, respectivamente. As análises de raio-X a baixo ângulo foram realizadas na linha 
de SAXS 1 do Laboratório Nacional de Luz Síncotron  (LNLS, Campinas/SP - Brasil). Com os 
dados obtidos foram traçadas curvas de intensidade de espalhamento em função do vetor q; estas 
curvas foram devidamente corrigidas quanto ao background (espectro parasita),à não 
homogeneidade do detector e queda de intensidade do feixe com o tempo, e atenuação de cada 
amostra. Após a correção de Lorentz foram determinados os valores das distâncias (D) que separam 
os domínios com densidades eletrônicas iguais que podem ser correlacionados com a estrutura do 
sistema. O detector bidimensional utilizado estava localizado a uma distância de 459,651mm da 
amostra, o comprimento de onda do feixe de fótons monocromatizado foi de 1,55  e o tempo 
utilizado para a determinação da curva de espalhamento foi de 3 s. O software ChemBio 3D ultra – 
12.0.2 foi utilizado para determinar os valores, máximo e mínimo, dos volumes (esferas) ocupados 
por cada reagente da síntese de TPU e, assim, correlacionar estes valores com os obtidos por SAXS 
e poder propor um modelo da estrutura do TPU utilizado no trabalho.  
 
Resultados e Discussão  

A Figura 1 ilustra os padrões de espalhamento bidimensional obtido para cada amostra 
analisada. Todos os padrões de espalhamento apresentarem anéis concêntricos bem definidos 
indicando que o sistema não possui orientação preferencial em relação a algum eixo do plano 
observado. Ou seja, a simples inclusão dos NCC no TPU e a obtenção do nanocompósito por 
solução não gerou nenhum tipo de orientação preferencial, estando de acordo com os resultados de 
Chen e colaboradores [4,5]. As curvas de SAXS com a correção de Lorentz de (I(q).q2) em relação 
ao vetor de espalhamento (q) dos nanocompósitos e do TPU sem NCC estão apresentadas na Fig. 
Os valores dos picos destas curvas foram utilizados para a determinação das distâncias médias entre 
fases de igual densidade eletrônica. A Tabela 1 sumariza os valores destas distâncias encontradas 
para todos os filmes. 
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Figura11 – Direita: Padrões de espalhamento bidimensional dos filmes de TPU com NCC com concentrações 
iguais a: a) 0 %; b) 0,1 %; c) 0,3 %; d) 0,5 %; e) 1,0 %; f) 3,0 %; g) 4,0 %; h) 5,0 %. Esquerda: Curvas de SAXS 
dos filmes de TPU obtidos pela integração dos padrões à esquerda e após a correção de Lorentz. 
 
 

Tabela 1 – Valores das distâncias D1, D2 e D3 observadas para os filmes de TPU/NCC sem tratamento superficial. 
Amostras D1(nm) D2(nm) D3(nm) 

TPU 14,61 2,73 1,53 
TPU + 0,1 %NCC 15,47 2,52 1,54 
TPU + 0,3 %NCC 15,47 2,54 1,53 
TPU + 0,5 %NCC 15,48 1,79 1,58 
TPU + 1,0 %NCC 15,48 2,54 1,56 
TPU + 3,0 %NCC 15,48 2,44 - 
TPU + 4,0 %NCC 15,48 2,56 1,54 
TPU + 5,0 %NCC 15,10 2,45 1,67 

 
O TPU é constituído por domínios rígidos e flexíveis, onde os primeiros apresentam uma 

densidade eletrônica maior. Desta forma, espera-se encontrar pelo menos um pico que evidencie 
esta diferença [6,7]. Neste trabalho, foi possível verificar três picos (Fig. 1 direita ), evidenciando 
que este material apresenta uma estruturação mais complexa do que de outros onde se evidencia 
apenas um pico. Observa-se da Tabela 1 que os valores das distâncias médias (D1, D2, D3) 
apresentam uma relação em que D1 é igual a 6xD2 e igual a 10xD3. Entretanto, esta relação não 
corresponde nenhuma relação geométrica encontrada na literatura para copolímeros em bloco que 
são utilizados para explicar a conformação de TPUs. 

D1 pode estar relacionado à distância entre a região amorfa oriunda do Poliol Poliéster e a 
região cristalina formada pela interação dos segmentos rígidos ligados por ligações de hidrogênio. 
Já os valores de D2 podem estar correlacionados com a região cristalina formada do sistema e a 
região amorfado produto da reação entre BDO-MDI-BDO e, D3, entre regiões cristalinas separadas 
por um segmento menor, ou ainda uma molécula, capaz de gerar uma mudança na densidade 
eletrônica. A Fig. 2 ilustra um modelo da estrutura com as indicações dos valores de D1, D2 e D3 do 
TPU puro. 
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Figura 2 – Modelo de estrutura do TPU. 
 

A Fig. 3 ilustra o mesmo modelo apresentado anteriormente na Fig. 2, porém, com a 
presença de NCC. As dimensões dos NCC e dos domínios do TPU foram mantidos em escala para 
melhor entender os possíveis tipos de interações entre carga-matriz. Utilizando os dados obtidos por 
MET, considerou-se um comprimento e diâmetro médio dos NCC iguais a 220 e 9 nm, 
respectivamente. Com os dados da dimensão da estrutura do MDI e do BDO obtido pelo software 
ChemBio 3D, considerou-se o tamanho dos quadrados (relativos ao MDI) e círculos (relativos ao 
BDO) com dimensões aproximadas de 1 nm. O resultado final é algo próximo ao apresentado na 
Fig. 3.  

 
Figura 32 – Modelo da estrutura do TPU na presença de NCC. Os NCC estão representados pelos 

retângulos azuis. 

 
Conclusões  
A estrutura do TPU de fonte renovável usado neste trabalho difere das estruturas de TPUs 
encontradas na literatura, que em geral possuem padrão de espalhamento típico de domínios rígidos 
e flexíveis periodicamente separados por uma única distância. A presença dos NCC não alterou a 
periodicidade estrutural da separação de fases ou domínios rígidos e flexíveis deste TPU. 
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