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Resumo: Poli(uretano-ureia)s  e seus nanocompósitos dispersos em água, WPUU e NWPUU, respectivamente, podem 

apresentar diferentes graus de segregação entre as fases rígidas e flexíveis, que influenciam diretamente na estabilidade 

das dispersões e nas propriedades finais dos materiais obtidos. Técnicas simples, como espectroscopia na região do 

infravermelho (FTIR) e difração de raios X (XRD), aplicadas neste estudo, podem ser importantes ferramentas para 

informar sobre a miscibilidade entre as fases e sobre a microestrutura, empregando pouca quantidade de material. Em 

conjunto, as técnicas evidenciaram que aumentos no teor de segmentos rígidos e na quantidade de emulsificante interno, 

bem como a presença de argila, reduziram o tamanho dos cristalitos (cristalinidade dos segmentos flexíveis).  
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XRD.  
 

Evaluation of the microstructure of waterborne poly(urethane-urea)s nanocomposites with 

hidrophylic clay (NWPUU)  
 

Abstract: Waterborne poly(urethane-urea)s (WPUU) and respective nanocomposites based on hydrophilic clay 

(NWPUU) generally show segregation between hard and soft domains, in a greater or lesser extent, which directly 

influences the stability of the dispersion and affect the final properties of the material. Simple characterization 

techniques, such as infrared spectroscopy (FTIR) and X ray diffraction (XRD), employed in this study, can generate 

information about the microstructure and phase miscibility, using small amounts of material.  The evaluation of the 

results obtained from the techniques showed that increments in rigid domains content and in the amount of internal 

emulsifier, as well as the presence of clay, decreased the size of the cristallites (crystallinity of the soft segments). 
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Introdução  
Poli(uretano-ureia)s dispersos em água (WPUU) e seus nanocompósitos (NWPUU) obtidos com 

argilas hidrofílicas do tipo montmorilonita sódica (MMT-Na+) vêm ganhando espaço em diferentes 

aplicações não só por serem ambientalmente amigáveis, mas principalmente por apresentarem 

vantagens na síntese (já que dispensam solventes orgânicos).  A extensa gama de formulações e de 

reagentes disponíveis permite o desenvolvimento de materiais com propriedades específicas e notável 

desempenho em diferentes setores de produção de revestimentos, membranas, embalagens, fármacos, 

dentro das mais variadas áreas, como: biomédica, aeroespacial, moveleira, entre outras [1-3]. 

A estrutura desses materiais é geralmente representada por segmentos rígidos e flexíveis. Os 

segmentos rígidos são obtidos, principalmente, pela reação entre diisocianatos e dióis durante a 

formação do prepolímero (grupos uretânicos) e entre diisocianatos e diaminas, na etapa de extensão de 

cadeia (com a formação de grupos ureia). Já os segmentos flexíveis são fornecidos pelos dióis. Esta 

interação entre ambos os domínios, em maior ou menor grau, depende de muitos fatores (como razão 

entre grupos rígidos e flexíveis – NCO/OH, massa molar do segmento flexível, do tipo de extensor de 

cadeia, incorporação de nanocargas, dentre outros), simultaneamente, e responde pelo desenvolvimento 

de WPUU e NWPUU termoplásticos mais rígidos ou mais elastoméricos, com resistências química, 

térmica e mecânica em ampla faixa de variação [1-4]. Quando o grau de separação de fases, 
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estabelecido principalmente pela diferença de polaridade entre os segmentos, é excessivo, o material 

obtido apresenta empobrecimento de suas propriedades finais, apresentando-se mais quebradiço. 

Entretanto, para algumas aplicações certa separação de fases é necessária, para, por exemplo, evitar um 

maior inchamento em água [3-5]. Sendo a separação de fases, fruto da pouca interação entre os 

segmentos rígidos e flexíveis do WPUU, o tamanho dos microdomínios rígidos e o grau de interação 

entre eles podem ser investigados, de modo a se ter alguma previsibilidade sobre as propriedades finais 

do material obtido.  

O objetivo deste trabalho foi o de empregar técnicas rápidas e simples, como espectroscopia na 

região do infravermelho por refletância total atenuada (FTIR-ATR) e difração de raios X (XRD), para 

auxiliar nesta avaliação. Tais técnicas, não destrutivas, necessitam de pouca quantidade de material e 

geram informações assertivas. A segregação de fases, através do FTIR, é vista pelo deslocamento de 

bandas urêicas e uretânicas para menores valores de absorção [1-6]; e na difração de raios-X, pode ser 

associada com a diminuição da intensidade de difração e estreitamento dos picos [7-11]. 
 

Experimental  
A síntese foi realizada em reator tipo kettle, no qual foram adicionados poli(glicol propilênico) 

(PPG) de massas molares médias 1000 g.mol-1 ou 2000 g.mol-1;  polibutadieno líquido hidroxilado 

Liquiflex-H 2400 g.mol-1 (HTPB) (adicionados na proporção 70% PPG / 30% HTPB do total de polióis, 

em termos de equivalentes-grama); ácido dimetilolpropiônico (DMPA), como emulsificante interno, nas 

proporções de 50 ou 70% do total de reagentes hidroxilados (em termos de equivalentes-grama) e 

diisocianato de isoforona (IPDI).  A reação em massa, para a formação do prepolímero, foi conduzida a 

100°C, por 1 h, sob alta velocidade de agitação. Em seguida, foi feita a neutralização dos grupos 

carboxila do DMPA com trietilamina (TEA), a 35°C, durante 30 minutos. Após a neutralização, foi 

realizada a dispersão da mistura reacional em água, sob forte agitação. A extensão de cadeia 

subsequente foi realizada com hidrazina (HYD), por 30 minutos. A argila hidrofílica Brasgel PA 

(BRAPA – de natureza sódica) foi inserida (após prévia deslaminação em água) no momento da 

dispersão do prepolímero. As razões entre o número de equivalentes-grama de grupos isocianato e 

hidroxila (NCO/OH) foram de 2,5 e 3,0 e o teor de argila empregado, em relação à massa de 

prepolímero foi fixado em 0,5%. O teor de sólidos teórico foi de 35%. Quando vazadas em superfícies 

de polietileno (PE), as dispersões formaram filmes (secos à temperatura ambiente) que, após 

desmoldagem, apresentaram-se translúcidos à opacos e com adesividade a diferentes substratos (exceto 

ao polietileno e teflon).  

Os códigos foram desenvolvidos de modo a identificar o filme por: (1)- PPG 1000; (2)- PPG 

2000; (a)- presença de argila hidrofílica no sistema. Os Sistemas foram (A) - com 50% de DMPA e 

NCO/OH=2,5; (B) - com 50% de DMPA e NCO/OH=3,0 e (C) - com 70% de DMPA e NCO/OH=3,0. 

Os sistemas sem argila foram, portanto: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Já os com 0,5% de argila, foram: 

A1a, B1a, C1a, A2a, B2a, C2a. 

As amostras de WPUU e NWPUU, bem como as amostras das argilas em pó, foram analisadas 

em um difratômetro de raios-x Miniflex, equipado com uma fonte de radiação gerada a 30 kV e 15 mA, 

o qual operou no comprimento de onda de 1.542Å, correspondente à banda CuKα. Os difratogramas 

foram obtidos sob velocidade de 1° (2θ) / min com um passo de 0,05. Os difratogramas foram obtidos 

no modo de reflexão na faixa angular de 2 a 60°(2θ). As análises dos filmes por FTIR foram realizadas 

em um espectrômetro Spectrun One, com acessório de refletância total atenuada (ATR); em janela de 

brometo de potássio (KBr), com resolução de 4cm-1 e acúmulo de 32 varreduras.  
 

Resultados e Discussão  
Espectrometria de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

As regiões de absorção dos espectros dos filmes de WPUU dos filmes NWPUU, Sistemas A, B 

e C, são mostrados na Tabela 1. Os espectros de FTIR de todos os sistemas apresentaram bandas 

relacionadas aos grupos alquila, localizadas em 2905 e 2870 cm-1, bem como na região de 1380 cm-1, 

relativa aos grupos metila presentes no PPG e no IPDI. Também foram observadas bandas relativas à 

presença de HTPB (Liquiflex-H), polimerizado via radical livre, em 967 e 911 cm-1, atribuídas 
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respectivamente às estruturas 1,4-trans e 1,2-vinil, em todas as amostras analisadas (Sistemas A, B e C) 

[12].  Em ambos os sistemas, independentemente da formulação desenvolvida não foram observadas 

variações significativas para as vibrações relativas às bandas da deformação axial do grupo éter (1242-

1240 cm-1) e para as deformações angulares do grupo CH metilênico (1460-1451cm-1).   

A vibração do estiramento N-H, geralmente observada entre 3500 e 3150 cm-1, e a vibração da 

carbonila (amida I), comumente verificada entre 1800 e 1600 cm-1, são sensíveis à especificidade e à 

magnitude da ligação de hidrogênio. Estas bandas podem informar sobre a miscibilidade entre as fases 

e, geralmente, constituem as bandas de principal interesse em WPUU e NWPUU [4,7-11]. 

As vibrações correspondentes à amida I associada por ligações de hidrogênio são 

frequentemente observadas entre 1750 a 1696 cm-1, para as carbonilas uretânicas, e entre 1684 a 1636 

cm-1, para as urêicas [1-11].   Os espectros das amostras analisadas neste estudo indicaram esses 

desdobramentos, indicados na Tabela 1.  Nos sistemas sem argila e com PPG 1000 (A1, B1 e C1), 

alguns efeitos foram ressaltados.  O aumento da razão NCO/OH, observado na comparação entre A1 e 

B1, provocou a supressão da banda uretânica.  Delpech e Coutinho (2000) observaram que maiores 

quantidades de extensores de cadeia associada ao elevado peso molecular do segmento flexível 

ocasionam um aumento na proporção das bandas urêicas e em alguns casos o desaparecimento da banda 

uretânica. Já o aumento no teor de DMPA, observado na comparação entre B1 e C1, provocou ligeiro 

deslocamento das bandas para maiores valores de absorção e um desdobramento da banda da carbonila. 

Este comportamento sugere que o maior número de grupos uretânicos gerados pela reação entre DMPA 

e IPDI, desenvolveram ligações de hidrogênio de menor intensidade, menos sensíveis à radiação 

infravermelha, vibrando deste modo em regiões de maior intensidade. Além disso, esse deslocamento 

para maiores valores (ainda dentro da faixa correspondente à associação por ligações de hidrogênio), 

pode indicar uma maior miscibilidade entre as fases. 

Já nos sistemas com PPG 2000, o aumento da razão NCO/OH observado na comparação entre 

A2 e B2, transformou o ombro verificado em A2 em 1678 cm-1 (C=O uretânica), em uma banda em 

1698 cm-1, de mesma intensidade da banda urêica, que foi observada em 1650 cm-1 no espectro do filme 

B2. Apesar da possibilidade da banda referente à carbonila urêica estar ainda mais proeminente em B2, 

pela maior quantidade de extensor de cadeia adicionado à formulação, os deslocamentos observados 

para as carbonilas uretânicas (maior valor de absorção) e para as carbonilas urêicas (menor valor de 

absorção) indicam uma maior segregação de fases para o sistema B2. 

A incorporação da argila nesses sistemas de modo geral afetou a miscibilidade de fases. Com 

exceção do sistema B2a, os demais apresentaram deslocamentos da banda da carbonila urêica para 

valores de menor absorção, indicando que esses grupos passaram a interagir mais entre si, e 

provavelmente menos com os segmentos uretânicos e os grupos éter, proporcionando maior segregação 

de fases. As bandas características das ligações Si-O-Si foram observadas em 1116 cm–1, e entre 915 e 

523 cm–1, faixa essa correspondente às camadas octaédricas do aluminossilicato Si-O-Al [1,5].  
 

Tabela 1: Principais vibrações observadas nos filmes de WPUU e NWPUU dos sistemas A, B e C 

Principais Bandas A1 A1a A2 A2a B1 B1a B2 B2a C1 C1a C2 C2a 

N-H 3318 3330 3319 3306 3315 3317 3320 3317 3319 3319 3318 3330 

CH (metilênico) 2918 2916 2912 2908 2918 2917 2906 2904 2923 2905 2907 2924 

C=O (uretânica) 1700 1700 1678 - - 1674 1698 1680 1696 1682 1689 1696 

C=O (urêica) 1658 1640 1652 1645 1658 1660 1650 1662 1661 1658 1653 1643 

C-N-H (uretânico) 1538 1538 1552 1550 1538 1538 1537 1536 1541 1543 1541 1549 

CH (metilênico) 1459 1460 1451 1450 1459 1460 1460 1458 1460 1460 1460 1460 

C-O-C 1241 1240 1241 1240 1241 1241 1241 1240 1241 1241 1242 1241 

- = ausente 
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Difração de raios-X (XRD) 

A Figura 1 apresenta os difratogramas para os Sistemas A, B e C e os nanocompósitos A1a, 

A2a, B1a, B2a. A formação de nanocompósitos poliméricos (NWPUU) foi confirmada pela ausência do 

pico característico da argila hidrofílica (2θ = 6°) [1,5], nos filmes poliuretânicos nos quais ela foi 

incorporada. O não aparecimento do pico pode então ser atribuído, tanto ao grande aumento do 

espaçamento basal, quanto à desordenação das camadas da argila após deslaminação [1].  Entretanto, na 

comparação entre os pares WPUU e NWPUU é visível a formação de picos bem estreitos em regiões 

antes associadas a halos amorfos, ou picos mais alargados. A incorporação da argila provocou um 

aumento do número de regiões cristalinas em todos os filmes analisados, após 2θ=12°. Em poliuretanos, 

estes picos mais largos, próprios dos domínios flexíveis, geralmente observados em regiões entre 15°e 

20° (2θ) são identificados a partir da formação de esferulitos e cristalitos em sistemas organizados 

particularmente por ligações hidrogênio [7-11]. Igualmente, foram observadas reduções na intensidade 

dos picos de difração, indicando que os cristais são menores e, o que também sugere maior segregação 

de fases. Cui e colaboradores (2002) relataram que, para razões NCO/OH menores, os sistemas por eles 

estudados apresentaram maior miscibilidade entre as fases, o que permitiu a formação de domínios 

cristalinos maiores.  Em suas análises de XRD, microscopia ótica (OM) e FTIR os autores verificaram e 

confirmaram redução na cristalinidade de PUU em função do aumento da razão NCO/OH. Os autores 

observaram, em razões NCO/OH maiores, a formação de cristais menores (OM), com picos de menor 

intensidade de difração e/ou mais estreitos (XRD), e com menores valores de absorção para a banda da 

carbonila urêica e uretânica (FTIR). A análise dos difratogramas de NWPUU, deste estudo, confirma o 

comportamento relatado pelos autores, pois além dos picos mais estreitos e com menor intensidade, já 

mencionados; os espectros de FTIR, nos quais houve a incorporação de argila, foi observado 

deslocamento de bandas urêicas para regiões de menores valores de absorção, confirmando a maior 

interação entre os grupos rígidos e uma maior segregação de fases.   

Além da influência da argila, também é possível notar diferenças significativas nos 

difratogramas em função das diferentes massas molares de PPG (1000 e 2000), bem como do aumento 

da razão NCO/OH e com o aumento do teor de DMPA.  

Na comparação entre sistemas sem argila, a incorporação do PPG 1000 no sistema A, provocou 

menor separação entre os segmentos rígidos e flexíveis, sendo verificada através do maior número de 

halos amorfos e picos mais alargados, ambos com maior intensidade de difração. Avaliando também os 

espectros de FTIR desses filmes, é possível observar a banda da carbonila dividida em urêica e uretânica 

para o filme A1, e uma única banda urêica e bem menos intensa, no espectro do filme A2; confirmando 

maior segregação de fases para este último. Para os filmes dos sistemas B e C, a incorporação do PPG 

1000, gerou picos com maiores intensidades de difração, picos mais largos e em menor quantidade. Esta 

informação sugere que maiores interações, entre os segmentos rígidos/flexíveis, são verificadas também 

a partir da incorporação do PPG de menor massa molar, para esses sistemas. As análises dos espectros 

de FTIR corroboram com essa informação, pois os deslocamentos observados para a carbonila urêica 

para B1 e C1 são observadas em regiões de maior absorção em comparação à B2 e C2, respectivamente. 

Nos sistemas C, a incorporação do PPG 1000, (C1), promoveu picos mais largos e de maior intensidade 

de difração indicando menor segregação de fases.  Em C2 os 4 picos mais estreitos e de menor 

intensidade revelam maior número de cristais formados, bem como grande variedade de tamanhos dos 

mesmos. O aumento da razão NCO/OH, na comparação entre os Sistemas A e B, produziu cristais 

menores e menos definidos, sugerindo redução na cristalinidade a partir do aumento de grupos polares 

nas cadeias de WPUU e NWPUU. Estes cristais, de diferentes tamanhos e em maior número, muitas 

vezes podem oferecer pontos de fragilidade aos sistemas durante a secagem produzindo linhas de 

tensão, responsáveis pela ruptura do material, antes mesmo da desmoldagem. Já o aumento do teor de 

DMPA, aparentemente, promoveu aumento da cristalinidade pelos picos e suas respectivas intensidades, 

observados na comparação tanto entre B1 e C1 quanto em B2 e C2. 
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Figura 1 - Difratogramas dos Sistemas A e B e seu respectivos nanocompósitos, e C1 e C2. 

 

Conclusões  
As técnicas FTIR e XRD auxiliaram a verificação da separação de fases de WPUU e NWPUU , de 

forma complementar, constituindo-se em importantes ferramentas para a identificação de sua microestrutura. 
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