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Introdução 

Poliuretanos dispersos em água (WPU) a base de 

polibutadieno líquido hidroxilado (HTPB)  permitem a 

produção de polímeros com microestruturas mais 

organizadas e resistentes às mais variadas 

solicitações a partir de sistemas ambientalmente 

amigáveis; livres de solventes orgânicos voláteis 

(VOCs). A incorporação de uma nanocarga, na 

matriz desses polímeros, pode incrementar tais 

propriedades gerando materiais híbridos superiores.  

Neste trabalho foram produzidas dispersões a 

partir de HTPB (Mn: 2400g/mol), poli(glicol 

propilênico)  PPG (Mn: 2000g/mol) como polióis,  

ácido dimetilopropiônico (DMPA); diisocianato de 

isoforona (IPDI),  trietilamina (TEA) e hidrazina, 

como extensor de cadeia. Argila hidrofílica brasileira 

Brasgel-PA de natureza sódica foi adicionada em 

um percentual fixo de 0,5% em massa de 

prepolímero.  Os teores de HTPB variaram entre 10, 

20 e 30 % em equivalentes-grama de poliol.  

Resultados e Discussão 

Todas as dispersões se mostraram estáveis a         

períodos superiores a 6 meses. O teor de sólidos, 

previamente fixado em 35%, foi mantido para as 

dispersões com e sem argila, com exceção do 

sistema contendo 30% de HTPB, que necessitou de 

maior quantidade de água para a dispersão, em 

função do significativo aumento da viscosidade após 

a reação de extensão de cadeia com hidrazina, 

apresentando teor de sólidos médio igual a 25%.  

Os filmes, vazados a partir das dispersões foram 

secos por 7 dias à temperatura ambiente e foram 

avaliados em termos de resistência mecânica, e 

afinidade pela água, por absorção de água e ângulo 

de contato.  Foi verificado que, à medida que o teor 

de HTPB aumentou, os filmes se tornaram mais 

hidrofóbicos e mais resistentes mecanicamente. A 

incorporação de argila permitiu um aumento 

significativo do alongamento na ruptura e, ao 

contrário do que se esperava - em função da 

natureza hidrofílica da argila, um aumento da 

hidrofobicidade dos filmes analisados.  

 

 

 

  Tabela 1. Valores de tensão e alongamento na ruptura, 
absorção de água e ângulo de contato dos WPUs 

 

 

 

Conclusões 

O método empregado foi eficaz para a produção de 

dispersões estáveis e filmes mais hidrofóbicos com 

maior resistência mecânica. 
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0 0 22 4,6 309 44,49 

0 0,5 30 4,5 682 63,56 

10 0 26 8,6 652 66,92 

10 0,5 27 ND ND 68,4 

20 0 12 9,4 373 64,96 

20 0,5 14 9,2 700 65,44 

30 0 10 4,5 551 66,57 

30 0,5 11 ND ND 68,83 

ND: Não definido, filmes com muitas bolhas  


