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 Nos últimos anos há uma maior preocupação com o meio ambiente, buscado novas 

estratégias de desenvolvimento de materiais que não possuam compostos orgânicos voláteis 

(COV)¹, como as dispersões aquosas de poliuretano (DAP). Contudo, estes sistemas base 

água tendem a diminuir as propriedades físico-químicas e mecânicas do poliuretano formado. 

Por isso, a incorporação de cargas, como as argilas produzindo nanocompósitos com o 

poliuretano tem atraído grande interesse, na tentativa de melhorar estas propriedades 

(mecânicas, resistência térmica, entre outras)². 

Pesquisas utilizando diversos métodos de esfoliação da argila têm sido estudados 

como agitação mecânica, mistura a alta pressão, vibração por ultrasson, e é conhecido que a 

esfoliação  leva a um efeito de reforço devido ao aumento do espaçamento das camadas e 

melhorar a propriedade de barreira.
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Este trabalho tem como objetivo a síntese de dispersões aquosas PU/argila, utilizando 

como carga a argila organofílica comercial SPR REOTHIX e o estudo de diferentes 

velocidades no processo de esfoliação da carga. 

A dispersão aquosa de poliuretano foi sintetizada pelo sistema do pré-polímero 

baseado em método descrito na literatura
5
, utilizando um poliolpoliéster comercial (MM = 

1000 g/mol), isoforona diisocianato (IPDI), ácido 2,2-bis-(hidroximetil)propiônico (DMPA) e 

catalizador dibutildilaureato de estanho (DBTDL).  A argila SPR foi previamente dispersa no 

poliol, utilizou-se o dispersor Ultra-Turrax durante 30 minutos em velocidades de 4000 ou 

7000 RPM. Posteriormente, esta mistura foi adicionada ao reator juntamente com os outros 

reagentes para obtenção das nanodispersões PU/argila, onde UT4 corresponde a dispersão 

feita na velocidade de 4000 RPM e UT7 para 7000RPM.   
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Os resultados de tamanho de partícula das dispersões aquosas do PU padrão, 

PU/Argila UT4 e UT7 obtiveram tamanho médio de partícula de 62nm, 57nm e 60nm 

respectivamente, sendo que a UT7 apresentou uma distribuição média partículas mais 

homogênea. As análises de espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), realizadas em 

filmes de 100nm das dispersões aquosas, apresentou banda característica da Argila em 1046 

cm-¹ de Si-O em ambas nanodispersões, mostrando que houve incorporação de Argila nas 

dispersões aquosas. As análises de calorimetria diferencial de varredura (DSC) demonstram 

que houve diminuição da Tg das dispersões aquosas em relação ao PU padrão, sendo a Tg: -

34,5ºC para UT4, -36,9ºC para UT7 e -30,97ºC para o PU padrão.  
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