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Esquema 1: algumas aplicações dos PUs.
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Com este estudo podemos perceber uma tendência no aumento ou decréscimo da
densidade de ligações de hidrogênio com relação ao tamanho da cadeia carbônica
do diol utilizado como extensor de cadeia. Quanto menor a cadeia carbônica,
maior será a densidade de ligação de hidrogênio formada.
.
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A ampla gama de aplicações dos PUs 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) o segmento rígido (SR).
A composição do SR e a sua quantidade no PU pode
favorecer a formação 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 de PU
sintetizados com 25 e 50% de SR nas ligações
hidrogênio. [1] [3]
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Figura 1: mistura de MDI e Diexter G200.
Esquema 2: preparo do poliuretano 
com diferentes extensores de cadeia.
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Esquema 3: caracterização das amostras.

Figura 2: representação das ligações de hidrogênio.

Através da análise de FTIR pudemos identificar a formação de ligações de

hidrogênio pela presença de dois picos entre 1600cm-1 a 1800cm-1, sendo o pico

em torno de 1700cm-1 referente as carbonilas (C=O) carbonos livres e o pico em

torno de 1740cm-1 sendo o indicador de ligações de hidrogênio entre os grupos

uretanos. [2] Por meio da deconvolução matemática dos picos (1800-1700cm-1)

utilizando funções lorentzianas foi possível determinar a fração de ligações de

hidrogênio, Xb, e a partir deste calcular a fração de segmento rígido disperso no

flexível (Wh). Assumindo que somente há ligações de hidrogênio no segmento

rígido.

Gráfico 1: integral com áreas definidas para EG-50. Gráfico 2: BDO-50. Gráfico 3: EG-25. Gráfico 4: BDO-25.
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para amostras de EG 
é explicado pelo fato 

de que o tamanho 
de sua cadeia é dois 
carbonos menores 

que a do BDO.
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Figura 3: fórmula estrutural BDO. Figura 4: fórmula estrutural EG.
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