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Resumo 

 

A incorporação de dióxido de titânio (TiO2) em matrizes poliméricas como o 

poliuretano, a fim de produzir um compósito, é uma das maneiras de proporcionar 

modificações e melhorias nas propriedades mecânicas, elétricas, ópticas e térmicas dos 

polímeros com o objetivo de expandir sua aplicabilidade[1,2]. 

 Por outro lado, a síntese de dispersões de poliuretano em água (PUA) vem se 

destacando como uma alternativa para minimizar os impactos ambientais provocados pela 

liberação de compostos orgânicos voláteis (COVs) advindos de sistemas poliuretanos com 

base em solventes orgânicos. Entretanto, este polímero mais amigável ao meio ambiente 

apresenta uma redução nas propriedades de resistência mecânica e rigidez que podem ser 

melhoradas com a incorporação de materiais como o dióxido de titânio, o óxido de zinco, 

argilas e outros materiais inorgânicos [3]. 

A interação da carga com a matriz polimérica é o principal fator responsável pelas 

mudanças nas propriedades do poliuretano (PU). Esta interação pode ocorrer de duas 

maneiras: como interação física ou interação química entre as moléculas de PU e as partículas 

de TiO2. 

 Neste trabalho estudou-se o efeito de dois métodos de incorporação da carga de TiO2 

sobre a matriz de poliuretano. Para tanto, no primeiro método (NC1) adicionou-se 1% de TiO2 

no início da preparação da PUA e no segundo método (NC2) a adição ocorreu após a  PUA 

pronta. 
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Os dois métodos propiciaram um aumento nas propriedades termomecânicas do 

compósito PU/TiO2 quando comparadas ao PU puro (padrão), como por exemplo: o módulo 

de elasticidade (E) dos compósitos NC1 foi de 1,34 (Epadrão= 0,13) e NC2 foi de 5,99 (Epadrão= 

4,86). Para o compósito NC1 houve um aumento na estabilidade térmica do mesmo (Ti= 

241ºC) quando comparado ao padrão (Ti= 181ºC), já no compósito NC2 não houve variação 

significativa (Ti= 224ºC)  em relação ao padrão (Ti = 227ºC). 

Esses resultados preliminares indicam que quando a adição ocorre no início da síntese 

proporciona uma interação diferenciada das partículas de TiO2 com a cadeia polimérica de 

PU, evidenciando o reforço que essa carga exerce na matriz polimérica, modificando desta 

forma, tanto propriedades mecânicas como térmicas do compósito formado. 
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