
III: Af(1703-1707)

V: Ab(1660-1675)

VI: Ab(1643-1650)

I – 1740 cm-1 – C=O livres → SF
II – 1717 cm-1 – C=O associadas → SF
III – (1703-1707) cm-1 – C=O livres → SR
IV – 1690 cm-1 – C=O associadas → SF-SR
V – (1660-1675) cm-1 – C=O associadas → SR (desordenado)
VI – (1643-1650) cm-1 – C=O associadas → SR (ordenado)

PROBIC-FAPERGS

Efeito de diferentes extensores de cadeia na separação 
de fases de poliuretanos de fontes renováveis

¹Victoria R. R. Marcon, ¹Diana Favero, ¹Otávio Bianchi (orientador)
vrrmarcon@ucs.br; difavero@yahoo.com.br; obianchi@ucs.br

¹UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (CAXIAS DO SUL/RS), Grupo de Compósitos e Polímeros Avançados (GCPA) – TPV 

XXVI Encontro de Jovens Pesquisadores da UCS 
VIII Mostra Acadêmica de Inovação e Tecnologia

[1] G. A. Oertel, Polyurethane handbook: chemistry, raw materials, processing, application, properties, Hanser , New York, 1985. [2] Xu, Y., et al., Morphology and properties of thermoplastic polyurethanes with dangling chains in ricinoleate-based soft segments. 2008. [3] Roy, S.G., Novel
approaches for synthesis of polyols from soy oils. 2010, Universidade de Totonto. [4] Gomez et al., Transparent thermoplastic polyurethanes based on aliphatic diisocyanates and polycarbonate diol. Publisher, 2016. [5] Niemczyk, A., et al., New approach to evaluate microphase separation
in segmented polyurethanes containing carbonate macrodiol. 2017. [6] Yilgör, E., Yilgör, I., Yurtsever, E., Hydrogen bonding and polyurethane morphology. I. Quantum mechanical calculations of hydrogen bond energies and vibrational spectroscopy of model compounds. 2002.

Introdução

Metodologia

Considerações finais

Referências

Resultados e Discussões

Poliuretanos (PU) são copolímeros em bloco que podem ser aplicados em
revestimentos, fibras, adesivos, borrachas e espumas [1]. Os PU de fontes
renováveis, como os sintetizados com óleo de soja, tem se destacado, pois
apresentam excelente adesão, resistência a abrasão e hidrólise [2]. A
morfologia de PU é característica de separação de fases entre o segmento
rígido (SR) e flexível (SF) [1-3].

Figura 1: Estrutura em bloco dos poliuretanos.

SR
SF

Interações de 
hidrogênio

A separação de fases é influenciada pela quantidade relativa de ligações de
hidrogênio no grupo uretano. Esta separação de fases influencia inúmeras
propriedades dos PU como: mecânicas, térmicas e químicas. Neste trabalho,
foi investigada a influência de diferentes extensores de cadeia na separação
de fases de PU à base de óleo de soja. Foi estabelecida relações entre o tipo
de extensor com as quantidades relativas de ligação de hidrogênio no
segmento flexível e rígido.

Figura 2: síntese de PU pelo método one-shot.

Reagentes:

• Poliol de soja;
• MDI;
• Extensores de cadeia.

Butan-1,4-diol (BDO), etan-1,2-diol (MEG) e 
dipropilenoglicol (DPG)

Caracterização:

• Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de
Fourier (FTIR-ATR);

• Densidade de ligação de hidrogênio;
• Teste estatístico de Fisher.

Método: one-shot

NCO/OH = 1,1/1

Polimerização: 60°C 
por 96h [1]

Contribuições utilizadas para os cálculos

(a) PU-PURO (b) PU-DPG

(c) PU-BDO (d) PU-MEG

Xb =
Ab

Ab + Af

=
Ab(1660−1675) + Ab(1643−1650)

Ab(1660−1675) + Ab(1643−1650) + (k′.Af(1703−1707))

k’ = 1,2 [5]Wh =
(1− Xb)𝒇

[(1− Xb)𝒇 + (1− 𝒇)]

MP = 𝒇.Wh SP = MP+ (1− 𝒇) HP = 1− SP

PU-PURO
Xb = 0,54
Wh = 0,17
𝒇 = 0,31

MP = 0,05
SP = 0,74
HP = 0,26

PU-DPG
Xb = 0,50
Wh = 0,25
𝒇 = 0,40

MP = 0,10
SP = 0,70
HP = 0,30

PU-BDO
Xb = 0,40
Wh = 0,28
𝒇 = 0,39

MP = 0,11
SP = 0,72
HP = 0,28

PU-MEG
Xb = 0,41
Wh = 0,27
𝒇 = 0,39

MP = 0,10
SP = 0,72
HP = 0,28

Xb – fração de H-ligado a grupos uretanos
Wh – fração de SR disperso no SF

𝒇 – fração de SR teórico
MP – fração de fase misturada

SP – fração de fase flexível
HP – fração de fase rígida

PICOS DECONVOLUÍDOS

O maior grau de separação de fases foi encontrado nas amostras com os
extensores MEG e BDO. O extensor de cadeia DPG por ser um isômero de
cadeia reduz a organização do segmento rígido. Diferenças de 2 carbonos
entre os extensores BDO e MEG não são suficientes para resultar em
alterações na separação de fases dos poliuretanos. Entretanto, mais
investigações em relação ao comportamento dinâmico-mecânico podem
fornecer informações mais precisas sobre este comportamento.

Figura 6: estrutura MEG.Figura 5: estrutura BDO.Figura 4: estrutura isômeros DPG.

Teste estatístico 
de Fisher:

diferença não significativa com 
p>0,05 para PU-BDO e PU-MEG.

Figura 3: determinação de densidade de ligações cruzadas por deconvolução matemática com funções gaussianas em espectros 
de FTIR-ATR para PU-PURO (a), PU-DPG (b), PU-BDO (c) e PU-MEG (d) [4,5].

Esquema 1: identificação das áreas analisadas para deconvolução matemática [4-6]. 

Esquema 2: resultados dos cálculos de densidade relativa de ligação de hidrogênio e frações de segmento rígido e flexível.
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