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 Os poliuretanos (PUs) são amplamente utilizados em diferentes aplicações, desde espumas a aplicações
em  medicina.  Isso  advém  de  sua  composição  em  termos  de  segmentos  flexíveis  e  rígidos.  Este
copolímero  em  bloco  possui  uma  morfologia  de  fases  separadas.  O  segmento  flexível  (SF)  é,
majoritariamente,  composto  por  um  macrodiol  que  confere  flexibilidade,  enquanto  o  segmento  rígido
(SR), costuma ser, e é, formado pelo isocianato e um diol de baixa massa molar. A quantidade relativa,
assim como o tipo de diol de baixa massa molar, atua como extensor de cadeia e possui um importante
papel  na  densidade  de  ligações  de  hidrogênio.  As  ligações  de  hidrogênio  nos  PUs  são  de  fundamental
importância,  visto  que  atuam  diretamente  nas  características  do  comportamento  mecânico  deste
copolímero. Nesse trabalho, foi avaliado o efeito do uso do etano-1,2-diol (EG) e o butano-1,4-diol (BDO)
como  extensores  de  cadeia  em  copolímeros  de  PU  sintetizados  com  25  e  50%  de  SR.  Os  PUs  foram
preparados  utilizando  o  4,4-difenilmetano  diisocianato  (MDI)  e  o  macrodiol  Diexter  G200  mantendo  a
proporção  NCO/OH  =  1.  As  reações  foram  feitas  em  massa  utilizando  no  método  de  pré-polímero.
Posteriormente, as polimerizações foram terminadas em estufa 110ºC por 96h. Através da espectroscopia
de  infravermelho  com  transformada  de  Fourier  (FTIR)  foi  identificada  formação  dos  poliuretanos  pelas
bandas  de  N-H (3200-3500 cm-1)  e  do  grupo carbonila  (1600-1800 cm-1).  Como a  região  da  banda da
carbonila é sensível a formação de ligações de hidrogênio, foi possível quantificar a quantidade relativa
deste  grupo  que  esta  livre  e  ligada  através  da  deconvolução  matemática  usando  funções  lorentzianas.
Contudo, a fração de ligações de hidrogênio, Xb é menor nos PUs que utilizam como extensor de cadeia o
EG, o que resulta em um maior percentual de SR dispersa no SF. Para amostra com 25% de SR com EG,
Xb ficou em 0,33±0,07, enquanto que para 50% de SR com EG o valor foi de 0,21±0,04. Os PUs com BDO
resultaram em frações de ligação de hidrogênio de 0,41 e 0,36±0,02, para amostras com 25 e 50% de
SR, respectivamente. Através do FTIR também foram estimadas as frações do SR que estão dispersas no
SF  com  base  no  pressuposto  que  as  ligações  de  hidrogênio  existem  apenas  no  SR.  Os  valores
encontrados foram de 0,18±0,01 e 0,44±0,01 usando EG e 0,16 e 0,39±0,01 usando BDO.
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