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RESUMO 

 

No presente trabalho, foram produzidos nanocompósitos por meio da incorporação de 

nanoestruturas de carbono ao poliuretano termoplástico (TPU), de modo a obter 

nanocompósitos com propriedades elétricas superiores (referentes a permissividade e a 

condutividade elétrica) e melhoria no efeito de memória de forma (SME), visando ao 

desenvolvimento de compósitos com memória de forma (SMPCs) eletroativos. Os TPUs são 

polímeros versáteis amplamente estudados pelos promissores SMEs apresentados. Estes são 

copolímeros em multiblocos, cuja morfologia é altamente dependente dos parâmetros 

termodinâmicos. Sendo assim, de modo a compreender a morfologia do TPU utilizado, um 

primeiro estudo foi desenvolvido em que o material passou por tratamento térmico a 110 ºC em 

diferentes tempos: 0, 8, 16 e 24 horas. Os resultados apontaram que a separação de fases entre 

os segmentos rígido e elastomérico, que compõem a estrutura do TPU, aumentou os valores de 

razão de recuperação da forma (Rr) em virtude da formação de novos domínios rígidos. Por 

outro lado, a razão de fixação da forma (Rf) apresentou uma diminuição na medida em que o 

material foi submetido a tempos maiores de tratamento térmico, atribuída ao aumento na rigidez 

do material. Com o objetivo de melhorar as propriedades elétricas do TPU e os SMEs, foram 

desenvolvidos SMPCs contendo 0,1% em massa de grafite (Gr), nanoplaquetas de grafeno 

(GNP) e óxido de grafeno multicamadas (mGO), via mistura por solução. Dos materiais 

obtidos, os SMPCs apresentaram melhoria no SME, quanto ao aumento nos valores de 

deformação máxima (εload) e Rr, principalmente após o tratamento térmico por 24 horas; e 

menor variação nos valores de Rf antes e após o tratamento térmico, quando comparados ao 

TPU puro. Nas propriedades elétricas, foi verificado um aumento em condutividade elétrica 

(σAC) para os SMPCs de nanoplaquetas de grafeno (TPU+GNP) e grafite (TPU+Gr), enquanto 

todos os materiais apresentaram aumentos em σAC após as 24 horas. Por fim, SMPCs com 

maiores concentrações (até 1,5% em massa) de GNP, nanotubos de carbono (CNT) e seus 

híbridos foram desenvolvidos, de modo a atingir a percolação elétrica do material. O limiar de 

percolação elétrica foi verificado para os SMPCs contendo 0,25% em massa de CNTs; e o 

retorno parcial da forma sob estímulo elétrico foi observado para o SMPC híbrido contendo 

0,5% de CNT e 1,0% de GNP, valor este inferior ao reportado na literatura (2% em massa). 

 

Palavras-chave: Poliuretano termoplástico. Polímeros com memória de forma. Grafeno. 

Nanotubos de carbono. Compósitos com memória de forma eletroativos. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, carbon-based nanostructures were incorporated in thermoplastic 

polyurethane (TPU) to obtain nanocomposites with better electrical properties (regarding 

electrical conductivity and permittivity) and shape memory effect (SME), aiming at the 

development of electroactive shape memory composites (SMPCs). TPUs are versatile 

polymers widely studied by their promising SMEs. These are multiblock copolymers 

whose morphology is highly dependent on thermodynamic parameters. Therefore, in 

order to understand the morphology of the TPU used, a firstly a study of the influence of 

annealing at 110 ºC for 0, 8, 16 and 24 hours was developed. The results showed that the 

phase separation between the hard and the soft segments of TPU increased the shape 

recovery ratio (Rr) values, due the formation of new hard domains; on the other hand, the 

shape fixity ratio (Rf) decreased as the material underwent longer annealing times, 

regarding to the increase in material stiffness. In order to enhance the electrical properties 

of TPU and SMEs, nanocomposites containing 0.1 wt.% of graphite (Gr), graphene 

nanoplatelets (GNP) and multilayers graphene oxide (mGO) were developed by casting 

method. From the obtained materials, the SMPCs presented enhancement on the SME, 

regarding to the maximum strain (εload) and Rr, especially after 24 hours of annealing at 

110 ºC; and the variation between Rf values before and after annealing decrease in 

comparison with the neat polymer. On the electrical properties, an increase on electrical 

conductivity (σAC) for graphene nanoplatelets (TPU+GNP) and graphite (TPU+Gr) 

nanocomposites was observed, while all materials presented an improvement on σAC after 

24 hours of annealing. Finally, nanocomposites with higher contents (up to 1.5 wt.%) of 

GNP, carbon nanotubes (CNT) and their hybrids were developed in order to achieve the 

electrical percolation of the material. The electrical percolation threshold was verified for 

nanocomposites containing 0.25 wt.% of carbon nanotubes; and the partial return of the 

shape under an electrical stimulus was observed for the hybrid nanocomposite containing 

0.5 wt.% of CNT and 1.0 wt.% of GNP, with a total concentration lower from the reported 

literature. 

 

Keywords: Thermoplastic polyurethane. Shape memory polymers. Graphene. Carbon 

nanotubes. Electroactive shape memory composites.  



vii 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Classificação dos polímeros com memória de forma e seus compósitos dentre os 

materiais inteligentes (adaptado de [5]). ....................................................................................... 5 

Figura 2: Principais tipos de nós e parâmetros de transição apresentadas pelos SMPs [4]. .......... 7 

Figura 3: Mecanismo molecular de memória de forma de um SMP termo sensível, indicando os 

nós como ligações cruzadas e um exemplo de parâmetro de transição (Ttrans)(adaptado de [19]). 8 

Figura 4: a) Estrutura química de um poliuretano termoplástico de base poliéster e fonte 4,4-

Difenilmetano diisocianato (MDI), b) Estrutura de repetição do TPU indicando os segmentos 

rígido e elastomérico [43], e c) Modelo esquemático dos domínios formados pela separação de 

fases entre os segmentos imiscíveis [44]. .................................................................................... 11 

Figura 5:Exemplos de aplicação de SMPUs: a) Cadeira confeccionada pelo designer Carl de 

Smet [48], e b) Etiqueta codificada programada termicamente [32]. .......................................... 13 

Figura 6: Diagrama 3D do ciclo termomecânico como caracterização de SMPs termo sensíveis 

(adaptado de [54]). ...................................................................................................................... 14 

Figura 7: Diagrama 2D do ciclo termomecânico em função do tempo (adaptado de [19]). ....... 14 

Figura 8: Ciclo termomecânico representado em função da tensão-deformação [35]. ............... 16 

Figura 9: Componentes real (ϵ’) e imaginária (ϵ”) da constante dielétrica, e o ângulo de perda 

(δ). ............................................................................................................................................... 17 

Figura 10:  Variação de ϵ′ e de ϵ” com a frequência do campo elétrico aplicado para um 

dielétrico hipotético com os quatro mecanismos de polarização e condução iônica [60] ........... 18 

Figura 11: Diagrama de Nyquist para um a) capacitor ideal (C), b) capacitor em série com um 

resistor (Ri), c) capacitor em paralelo com um resistor (R), e d) um resistor em série com o 

circuito RC em paralelo; sendo: Zreal = Z’, Zim = Z”, ω a  frequência angular (2πf) e φ o ângulo 

de fase [25]. ................................................................................................................................. 20 

Figura 12: a) estrutura hexagonal do grafeno representando um nanotubo de carbono 

desenrolado, b) arranjos que os CNTs podem assumir: armchair, zigzag e quiral [73] e c) 

imagem de microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução, obtida em 1991 por Sumio 

Iijima [69], de três MWCNTs contendo nanotubos concêntricos de 5, 2 e 7 paredes, 

respectivamente. .......................................................................................................................... 24 

Figura 13: Etapas de obtenção do óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido a partir do 

grafite e do óxido de grafite [83]. ................................................................................................ 26 

Figura 14: Modelo esquemático da esfoliação de uma nanoestrutura bidimensional na matriz 

polimérica nas diferentes técnicas de: a) polimerização in situ, b) processamento via polímero 

fundido, e c) mistura por solução (adaptado de [87]) .................................................................. 28 

Figura 15: Modelo esquemático do limite de percolação elétrica em compósitos poliméricos 

reforçados com cargas bidimensionais [24]. ............................................................................... 30 

Figura 16: Caracterização do SME em SMPCs, sendo a) dimensão comumente adotada para as 

amostras (adaptado de [12]), b) exemplo de um SMPU eletroativo contendo 25% em massa de 

negro de fumo, de forma a obter um retorno >95% em 25 segundos sob 60 V [89]; e c) SMPU 

reforçado com 5% em massa de CNT de paredes múltiplas, retornando a forma original em 10 

segundos sob tensão de 40 V [12]. .............................................................................................. 31 

Figura 17: Modelo esquemático: a) de uma estrutura morfológica desordenada e b) da separação 

de fase entre os segmentos levando a formação de domínios (adaptado de [20]). ...................... 33 

Figura 18: a) Curva característica de DSC para o TPU exibindo suas multiplas transições 

térmicas [20], b) interações referentes aos eventos térmicos (adaptado de [17]). ....................... 33 

Figura 19: Diferentes tipos de ligações de hidrogênio observadas no TPU [43]. ....................... 34 



viii 
 

Figura 20: Efeito do tratamento térmico: a) nas interações da cadeia polimérica (adaptado de 

[17]), e b) na curva de DSC para o TPU [15].............................................................................. 35 

Figura 21: a) Curva termogravimétrica e b) derivada primeira da curva termogravimétrica 

(DTG) dos filmes de TPU tratados termicamente pelos tempos de 0, 8, 16 e 24 horas. ............. 40 

Figura 22: Calorimetria exploratória diferencial do TPU sem tratamento térmico, nas rampas de: 

a) primeiro aquecimento, com a temperatura de tratamento térmico indicada em 110 ºC; e b) 

resfriamento e segundo aquecimento. ......................................................................................... 42 

Figura 23: Primeira rampa de aquecimento para os filmes tratados termicamente por 0, 8, 16 e 

24 horas. ...................................................................................................................................... 43 

Figura 24: Espectroscopia de Infravermelho para as amostras tratadas termicamente por 0, 8, 16 

e 24 horas. ................................................................................................................................... 45 

Figura 25: Espectros referentes às ligações de hidrogênio: a) uretano-uretano e b) éster-uretano 

[20]. ............................................................................................................................................. 46 

Figura 26: Grau de separação de fase dos filmes de TPU tratados termicamente....................... 47 

Figura 27: Intensidade difratada em função do vetor de espalhamento e sua correção de Lorentz 

(q².I(q)). ....................................................................................................................................... 48 

Figura 28: a) Curva tensão vs deformação, b) módulo de armazenamento (E’) e módulo de 

perda (E”) e c) tan delta dos filmes de TPU tratados termicamente pelos tempos de 0, 8, 16 e 24 

horas. ........................................................................................................................................... 51 

Figura 29: a) Ciclo termomecânico em função da tensão vs deformação e b) valores de Rf e Rr 

calculados para as amostras tratadas termicamente. ................................................................... 55 

Figura 30: Curvas de DSC das amostras em suas formas originais e temporárias para os TPUs 

0h e 24h. ...................................................................................................................................... 57 

Figura 31: Modelo esquemático da correlação entre a separação de fases após 24 horas de 

tratamento térmico e o efeito de memória de forma, para Ta < TmHD; considerando um TPU de 

base poliéster e MDI/BDO. ......................................................................................................... 59 

Figura 32: Valores de condutividade elétrica para o grafeno obtido por diferentes técnicas, óxido 

de grafeno reduzido (rGO) e óxido de grafeno (GO) [24]. ......................................................... 62 

Figura 33: Percolação elétrica de compósitos de a) óxido de grafeno reduzido e grafite em 

matriz de PET (adaptado de [110]), e b) óxido de grafeno reduzido em blenda de TPU/PP 

(adaptado de [111]). .................................................................................................................... 63 

Figura 34: Representação esquemática da morfologia nas bordas do a) GNP e b) GO [23]. ..... 64 

Figura 35: Modelo esquemático das etapas de obtenção dos compósitos contendo 0,1% em 

massa de grafite (Gr), nanoplaquetas de grafeno (GNP) e óxido de grafeno multicamadas 

(mGO) (adaptado de [115]). ........................................................................................................ 67 

Figura 36: Espectroscopia Raman do grafite em pó e óxido de grafite obtido via Hummers 

modificado. .................................................................................................................................. 70 

Figura 37: Difratograma do grafite em pó e óxido de grafite, indicando o deslocamento do 

ângulo 26,2 º para 10,0 º, referente ao plano 002. ....................................................................... 71 

Figura 38: Perda de massa e derivada primeira do grafite e óxido de grafite. ............................ 72 

Figura 39: Caracterização do grafite (Gr), nanoplaquetas de grafeno (GNP) e óxido de grafeno 

multicamadas (mGO) pelas técnicas de a) espectroscopia Raman e b) difração de raios-X ....... 73 

Figura 40: Microscopias das partículas de a) grafite em pó e b-d) grafite (Gr). ......................... 75 

Figura 41: Imagens de AFM e perfil topográfico para as nanoplaquetas de grafeno (a-c) e o 

óxido de grafeno multicamadas (d-f) .......................................................................................... 76 

Figura 42: Análise estatística das dimensões das nanoestruturas, sendo: a) o diâmetro 

equivalente da folha, e sua respectiva altura média para: b) GNP e c) mGO. ............................ 78 



ix 
 

Figura 43: Imagens de MEV das nanoplaquetas de grafeno (a e b) e do óxido de grafeno 

multicamadas (c e d). .................................................................................................................. 79 

Figura 44: Imagem de MEV do compósito de TPU+GNP, tratado termicamente por 24 horas, 

nas ampliações de a) 1.000 x, b) 5.000 x e c) 10.000 x. .............................................................. 80 

Figura 45: Imagem de MEV do compósito de TPU+mGO, tratado termicamente por 24 horas, 

nas ampliações de a) 1.000 x, b) 5.000 x e c) 10.000 x. .............................................................. 81 

Figura 46: Curvas de DSC para os nanocompósitos: a) sem e b) com tratamento térmico por 24 

horas. ........................................................................................................................................... 82 

Figura 47: a) Valores de Rr e Rf, e b) Módulo de Young medido por resistência a tração, para o 

TPU puro e seus nanocompósitos. .............................................................................................. 86 

Figura 48: Curvas de tensão e deformação do SME para o TPU e seus nanocompósitos, sendo: 

a) sem tratamento térmico e b) tratadas por 24 horas. ................................................................. 88 

Figura 49: a) Diagrama de Nyquist para o TPU puro e seus nanocompósitos: a) sem tratamento 

térmico e b) tratado termicamente por 24 horas. ......................................................................... 89 

Figura 50: Constante dielétrica e tan delta para o TPU e seus nanocompósitos, sendo: a) sem 

tratamento térmico e b) tratadas por 24 horas. ............................................................................ 90 

Figura 51: Comparação entre o número de publicações extraído do banco de dados Scopus 

baseado nos termos: Electroactive/Electro-ative shape memory polymers + 

Electroactive/Electro-ative shape memory composites + Carbon nanotube + Graphene + 

Hybrids + Polyurethane + Thermoplastic Polyurethane (atualizado em Fevereiro de 2021). .... 93 

Figura 52: Blenda PCL/SEBS contendo 10 phr de CNT, retornando a forma após 56 s sob 40 V 

[26]. ............................................................................................................................................. 94 

Figura 53: Caracterização dos nanotubos de carbono pelas técnicas de: a) análise 

termogravimétrica, b) espectroscopia Raman e c) microscopia eletrônica de varredura. ......... 100 

Figura 54: Valores de deformação máxima (εload) para todos os nanocompósitos. ................... 102 

Figura 55: Valores de razão de fixação da forma (Rf) para os SMPCs, antes e após o tratamento 

térmico....................................................................................................................................... 103 

Figura 56: Valores de razão de recuperação da forma (Rr) para os SMPCs, antes e após o 

tratamento térmico. ................................................................................................................... 104 

Figura 57: Condutividade elétrica dos nanocompósitos reforçados com nanoplaquetas de 

grafeno, nanotubos de carbono e seus híbridos, sendo: a) sem tratamento térmico e b) com e 

sem tratamento térmico com concentrações acima do limite de percolação elétrica. ............... 106 

Figura 58: Caracterização eletroativa do nanocompósito híbrido de TPU+CNT(0,5)+GNP(1,0): 

a) antes e b) após 90 s sob aplicação de uma tensão de 140 V, c) atingindo uma temperatura 

superior a 100 ºC. ...................................................................................................................... 108 

Figura 59: a) Programação de um ciclo termomecânico desenvolvida no software 

RheoCompass; b) Configuração do teste desenvolvido no modo de tração no reômetro Anton 

Paar (lado esquerdo) e ilustrações das dimensões da amostra original, bem com a amostra 

testada (lado direito); e c) Diagrama 2D do ciclo termomecânico em função do tempo para o 

TPU, indicando os estágios de deformação durante o ensaio. .................................................. 119 

Figura 60: Curvas de DSC analisadas pelo software TA Universal Analysis de forma a obter os 

valores de transição térmica e entalpia de ligação para os filmes de TPU tratados termicamente 

por 0, 8, 16 e 24 horas e seus compósitos reforçados com Gr, GNP e mGO tratados 

termicamente por 0 e 24 horas. ................................................................................................. 121 

  



x 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Estruturas, estímulos e efeitos de memória de forma para os SMPs (adaptado de [4]). 9 

Tabela 2: Temperaturas das transições térmicas (ºC) e suas respectivas entalpias de ligação (J/g) 

identificadas na primeira rampa de aquecimento para todos os filmes. ...................................... 44 

Tabela 3: Parâmetro morfológicos obtidos pelas técnicas de SAXS e FTIR. ............................. 49 

Tabela 4: Propriedades mecânicas do TPU tratado termicamente: Módulo de Young (E) pelo 

ensaio de tração e valores do módulo de armazenamento (E’) e de perda (E”) para as 

temperaturas de 40 e 90 ºC, e valores da transição vítrea (Tg) dos domínios rígido (HD) e 

elastomérico (SD). ....................................................................................................................... 53 

Tabela 5: Temperaturas de transição (ºC) e suas entalpias de ligação (J/g) para as formas 

originais e temporárias do TPU 0h e 24h. ................................................................................... 57 

Tabela 6: Principais valores de DRX e espectroscopia Raman para todas as partículas 

analisadas. ................................................................................................................................... 74 

Tabela 7: Temperaturas das transições térmicas (ºC) e suas respectivas entalpias de ligação (J/g) 

para todos os nanocompósitos obtidos. ....................................................................................... 82 

Tabela 8: Parâmetro morfológicos obtidos pelas técnicas de SAXS e FTIR. ............................. 83 

Tabela 9: Parâmetros de propriedades elétricas do TPU e seus nanocompósitos. ...................... 89 

Tabela 10: Polímeros eletroativos reforçados com nanotubos de carbono e grafeno. ................ 95 

Tabela 11: Descrição dos nanocompósitos desenvolvidos. ......................................................... 97 

Tabela 12: Temperaturas das transições térmicas (ºC) e suas respectivas entalpias de ligação 

(J/g) para os nanocompósitos híbridos comparados aos TPU puro. .......................................... 104 

Tabela 13: Valores da curva de ajuste de acordo com o elemento de circuito equivalente R/C.

 ................................................................................................................................................... 122 

Tabela 14: Valores de condutividade elétrica para os nanocompósitos reforçados com estruturas 

de carbono. ................................................................................................................................ 122 

Tabela 15: Informações técnicas do poliuretano termoplástico a base de Poliéster, da linha 

Delthane®, Série X, dureza 80 Shore A, fornecido pela empresa Delmac do Brasil [41]. ....... 123 

  



xi 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

A Área da amostra da medida dielétrica 

ABS Acrilonitrila butadieno estireno 

AFM Microscopia de força atômica 

ATR Refletância total atenuada 

BDO Butanodiol 

C Capacitor 

Cpseudo Pseudo Capacitância 

CNT Nanotubo de carbono 

CPE Elemento de fase constante 

CTD Câmara de controle de temperatura por convecção 

CVD Deposição química de vapor 

d Distância entre os domínios rígidos 

d Distância entre os planos calculada pela Lei de Bragg 

D Fator de dissipação ou tangente de perda 

DEA Atuadores dielétricos elastoméricos 

DLS Espalhamento dinâmico de luz 

DMTA Análise termo dinâmico-mecânica 

DPD Simulação dinâmica de partículas dissipativas 

DPS Grau de separação de fase 

DRX Difração de raios-X 

DSC Calorimetria exploratória diferencial 

DTG Termogravimetria derivada 

e Espessura da amostra da medida dielétrica 

E Potencial aplicado na espectroscopia de impedância eletroquímica 

E’ Módulo de armazenamento 

E” Módulo de perda 

EAP Polímeros eletroativos 

EVA Poli (etileno-co-acetato de vinila) 

f Frequência 

F Farad 

FLG Grafeno de poucas camadas 

fr Frequência de relaxação 

FTIR Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

FWCNT Nanotubos de carbono de poucas paredes 



xii 
 

GNP Nanoplaquetas de grafeno 

GO Óxido de grafeno 

Gr Grafite 

GrO Óxido de grafite 

HD Domínios rígidos 

I Intensidade das bandas 

IAC Corrente alternada 

IPN Rede polimérica interpenetrante/interpenetrada 

MDI 4,4-Difenilmetano diisocianato  

MEV Microscopia eletrônica de varredura 

mGO Óxido de grafeno multicamadas 

MWCNT Nanotubo de carbono de parede múltipla 

n Número inteiro usado no cálculo da Lei de Bragg 

N Número de ciclos 

N Expoente do elemento de fase 

NDI 1,5-Naftaleno diisocianato 

NI Não informado 

PCL Policaprolactona 

PE Polietileno 

PEG Polietilenoglicol 

PET Poli (tereftalato de etileno) 

PLA Poli (ácido láctico) 

PMMA Poli (metacrilato de metila) 

PP Polipropileno 

PPy Polipirrol 

PTFE Politetrafluoretileno 

PU Poliuretano 

PZT Materiais piezoelétricos 

Q Invariante 

q Vetor de espalhamento 

q0 Vetor de espalhamento tangente ao pico, na intersecção com o eixo x 

qm Vetor de espalhamento de máxima intensidade  

QR Código de resposta rápida 

R Resistor 

Rf Razão de fixação da forma 

rGO Óxido de grafeno reduzido 

http://www.poliuretanos.com.br/Cap1/132comerciais.htm


xiii 
 

Rp Resistência do polímero na menor frequência 

Rr Razão de recuperação da forma 

SAXS Espalhamento de raios-X a baixo ângulo 

SCM Materiais com variação de forma 

SD Domínios elastoméricos 

SEBS-

MA 

Copolímero de estireno/etileno-butileno/estireno modificado com anidrido 

maleico 

SMA Ligas com memória de forma 

SME Efeito de memória de forma 

SMM Materiais com memória de forma 

SMP Polímeros com memória de forma 

SMPC Compósitos poliméricos com memória de forma 

SMPU Poliuretano com memória de forma 

SRF Geometria de torção de fixação retangular sólida 

SRM Materiais responsivos ao estímulo 

SWCNT Nanotubo de carbono de parede simples 

t Tempo 

Ta Temperatura de tratamento térmico 

Tc Temperatura de cristalização 

Tg Temperatura de transição vítrea 

TGA Análise termogravimétrica 

THF Tetrahidrofurano 

Tm Temperatura de fusão 

TPI Trans poliisopreno 

TPU Poliuretano termoplástico 

Ttrans Temperatura de transição 

Vr Velocidade de retorno da forma 

W Elemento de Warburg 

Xc Grau de cristalinidade 

Y0 Valor do elemento de fase constante  

Z Impedância 

Z’ Impedância real 

Z” Impedância imaginária 

δ Ângulo de perda 

ϵ Permissividade elétrica  

ε Deformação após o alívio da tensão 



xiv 
 

ϵ’ Permissividade real 

ϵ” Permissividade imaginária 

ϵ0 Permissividade elétrica do vácuo 

εload Deformação sob tensão 

ϵr Constante dielétrica ou permissividade relativa 

εrec Deformação após o retorno da forma 

η Viscosidade 

θ Ângulo de incidência do feixe de raio-X 

λCu Comprimento de onda do cobre  

σ Condutividade elétrica do material 

σAC Condutividade elétrica do material medida na menor frequência em corrente 

alternada 

φ Ângulo de fase 

ω Frequência angular 

 

  



xv 
 

SUMÁRIO 

 

 

AGRADECIMENTOS ................................................................................................................... i 

CURRÍCULO ................................................................................................................................ ii 

RESUMO ...................................................................................................................................... v 

ABSTRACT ................................................................................................................................. vi 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................. vii 

LISTA DE TABELAS .................................................................................................................. x 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .................................................................................. xi 

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO.................................................................................................... 1 

1.1. Proposta da Tese ...................................................................................................... 2 

CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................. 4 

2.1. Polímeros com memória de forma ......................................................................... 4 

2.1.1. Materiais inteligentes ............................................................................................ 4 

2.1.2. Principais polímeros com memória de forma e seus mecanismos ........................ 6 

2.1.3. Mecanismos de memória de forma no poliuretano termoplástico ....................... 10 

2.1.4. Caracterização do efeito de memória de forma em polímeros termossensíveis .. 13 

2.1.5. Propriedades elétricas dos polímeros com memória de forma ............................ 16 

2.2. Nanoestruturas e Nanocompósitos ....................................................................... 22 

2.2.1. Compósitos com memória de forma: do Micro ao Nano .................................... 22 

2.2.2. Nanoestruturas de carbono .................................................................................. 23 

2.2.2.1. Nanotubos de carbono ..................................................................................... 23 

2.2.2.2. Grafite, Grafeno e seus derivados ................................................................... 24 

2.2.3. Obtenção de Nanocompósitos ............................................................................. 27 

2.3. Nanocompósitos com memória de forma eletroativos ....................................... 29 

2.3.1. Caracterização do efeito de memória de forma em nanocompósitos eletroativos

 31 

CAPÍTULO 3: INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO NO EFEITO DE MEMÓRIA 

DE FORMA DO POLIURETANO TERMOPLÁSTICO ........................................................... 32 

3.1. Introdução .............................................................................................................. 32 

3.2. Experimental.......................................................................................................... 36 

3.2.1. Materiais .................................................................................................................. 36 

3.2.2. Obtenção dos filmes e tratamento térmico .............................................................. 37 

3.2.3. Caracterizações ........................................................................................................ 37 



xvi 
 

3.3. Resultados e Discussões ........................................................................................ 39 

3.3.1. Análise Térmica ...................................................................................................... 39 

3.3.2. Determinação do grau de separação de fases .......................................................... 44 

3.3.3. Correlação entre a separação de fases e as propriedades mecânicas do TPU ......... 50 

3.3.4. Influência do tratamento térmico no efeito de memória de forma do poliuretano 

termoplástico ........................................................................................................................... 54 

3.4. Conclusões .............................................................................................................. 60 

CAPÍTULO 4: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA E DO EFEITO DE 

MEMÓRIA DE FORMA DE NANOCOMPÓSITOS DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO 

REFORÇADOS COM NANOESTRUTURAS DERIVADAS DO GRAFITE ......................... 61 

4.1. Introdução .............................................................................................................. 61 

4.2. Experimental.......................................................................................................... 65 

4.2.1. Materiais .................................................................................................................. 65 

4.2.2. Obtenção das nanoestruturas ................................................................................... 65 

4.2.3. Obtenção dos compósitos e tratamento térmico ...................................................... 66 

4.2.4. Caracterizações das nanoestruturas ......................................................................... 67 

4.2.5. Caracterizações dos Compósitos ............................................................................. 69 

4.3. Resultados e Discussões ........................................................................................ 70 

4.3.1. Obtenção e caracterização de nanoestruturas derivadas do grafite ......................... 70 

4.3.1.1. Caracterização do Óxido de Grafite (GrO) ............................................................. 70 

4.3.1.2. Caracterização do grafite (Gr), nanoplaquetas de grafeno (GNP) e óxido de grafeno 

multicamadas (mGO) .............................................................................................................. 72 

4.3.2. Influência das nanoestruturas derivadas do grafite e do tratamento térmico na 

morfologia do TPU ................................................................................................................. 79 

4.3.3. Influência das nanoestruturas derivadas do grafite e do tratamento térmico no efeito 

de memória de forma dos nanocompósitos ............................................................................. 85 

4.3.4. Influência das nanoestruturas derivadas do grafite e do tratamento térmico nas 

propriedades elétricas dos nanocompósitos ............................................................................ 88 

4.4. Conclusões .............................................................................................................. 92 



xvii 
 

CAPÍTULO 5: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS 

ELETROATIVOS HÍBRIDOS DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO REFORÇADOS 

COM NANOPLAQUETAS DE GRAFENO E NANOTUBOS DE CARBONO ...................... 93 

5.1. Introdução .............................................................................................................. 93 

5.2. Experimental.......................................................................................................... 96 

5.2.1. Materiais .................................................................................................................. 96 

5.2.2. Obtenção dos nanocompósitos ................................................................................ 97 

5.2.3. Caracterizações dos nanotubos de carbono ............................................................. 97 

5.2.4. Caracterizações dos compósitos .............................................................................. 98 

5.2.5. Caracterizações dos compósitos eletroativos .......................................................... 98 

5.3. Resultados e Discussões ........................................................................................ 99 

5.3.1. Caracterização dos nanotubos de carbono ............................................................... 99 

5.3.2. Influência das nanoestruturas de carbono e do tratamento térmico na separação de 

fases e no efeito de memória de forma dos nanocompósitos ................................................ 101 

5.3.3. Influência das nanoestruturas de carbono e do tratamento térmico na condutividade 

elétrica dos nanocompósitos.................................................................................................. 105 

5.3.4. Caracterização eletroativa do nanocompósito híbrido .......................................... 108 

5.4. Conclusões ............................................................................................................ 109 

CAPÍTULO 6: CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS ............................................ 110 

6.1. Conclusões ............................................................................................................ 110 

6.2. Perspectivas futuras ............................................................................................ 111 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 112 

APÊNDICE I: Desenvolvimento da técnica de caracterização da memória de forma em um 

reômetro rotacional Anton Paar MRC 702................................................................................ 118 

APÊNDICE II: Curvas de DSC analisadas pelo software TA Universal Analysis .................... 121 

APÊNDICE III: Valores de utilizados nos cálculos das propriedades elétricas ....................... 122 

ANEXO I: Informações técnicas do TPU Delthane®, Série X, 80A ........................................ 123 

 



1 
 

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

 O constante aprimoramento tecnológico tem demandado o desenvolvimento de 

materiais cada vez mais avançados capazes de responder de forma autônoma às mudanças 

em seu ambiente [1–8]. Também conhecidos como os materiais inteligentes, nesta classe 

estão inseridos os materiais com memória de forma, sendo estes de especial interesse 

devido a sua capacidade de retornar à forma original após serem submetidos a um 

estímulo externo [2,5–8].  

 Polímeros que apresentam esse efeito de memória de forma possuem em sua 

maioria a vantagem da fácil processabilidade, baixa densidade, possível transparência e 

biocompatibilidade, entre outros [4,9]. No entanto, a baixa rigidez, resistência a tração, 

condutividade térmica e elétrica; e o uso de calor como o principal tipo de estímulo para 

o retorno da forma, ainda são algumas de suas limitações [10,11].  

 Sendo assim, a incorporação de partículas a esses polímeros é amplamente 

explorada na literatura, de modo a se obter os compósitos com memória de forma com 

propriedades finais superiores às de seus polímeros matriz [7,11–13]. Apesar da eficácia 

nos resultados apresentados por esses compósitos, soluções mais simples de controle 

morfológico do polímero matriz acabam sendo pouco exploradas no aprimoramento do 

efeito de memória de forma. Neste contexto, a utilização de um tratamento térmico no 

controle morfológico torna-se atrativa; e apesar de muitos estudos se utilizarem do 

tratamento térmico para a obtenção de propriedades específicas e/ou para aliviar tensões 

internas de processamento [14–18], poucos apresentam a correlação entre a morfologia 

obtida e o efeito da memória de forma e seus mecanismos. 

 Dentre os polímeros com memória de forma o poliuretano termoplástico (TPU) se 

destaca pela fácil processabilidade e versatilidade, que eleva seu leque de formas e 

aplicações [19,20]. O TPU é um copolímero em bloco de segmentos (elastomérico e 

rígido) imiscíveis entre si, resultando em um processo morfológico de separação de fases 

altamente sensível ao tratamento térmico [20,21]. Este fenômeno de separação de fases 

resulta no aumento da rigidez [16], altamente influente no efeito de memória de forma. 

 Quando cargas são adicionadas ao TPU, este efeito de separação de fases é 

acentuado e um fenômeno sinérgico com o tratamento térmico passa a ser observado 

[22,23]. Dentre as cargas incorporadas aos polímeros com memória de forma, as 

nanoestruturas de carbono (grafeno, óxido de grafeno, nanotubo de carbono, entre outras) 

tornam-se atrativas pelas promissoras propriedades elétricas, que inclui elevada 

condutividade elétrica e capacitância intrínseca, alta condutividade térmica e flexibilidade 
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[11,24]. A dimensão destas cargas na escala nanométrica (1 – 100 nm) também é de 

grande interesse, pois estes materiais apresentam elevada área superficial específica, que 

resulta na necessidade de adição de quantidades menores de carga quando comparadas 

aos compósitos convencionais para que se alcance a propriedade desejada; além da 

contribuição potencializada de suas funcionalidades inerentes [9]. 

 Quando estas cargas atingem uma concentração mínima no interior do polímero, 

alcançando o limite de percolação elétrica do material, um salto em condutividade elétrica 

é observado, atribuindo ao efeito de memória de forma do nanocompósito final a 

capacidade de retornar à sua forma original a partir de um estímulo elétrico, por efeito 

Joule [7,24,25]. Estes são chamados polímeros eletroativos com memória de forma, 

potenciais na obtenção de sensores, atuadores, microcircuitos, entre outros [26]. 

 Este fenômeno é bastante explorado em polímeros com memória de forma 

reforçados com nanotubos de carbono. No entanto, apesar da vantagem de se atingir a 

percolação elétrica a baixas concentrações em virtude da sua elevada razão de aspecto, os 

nanotubos de carbono apresentam elevado custo de obtenção e conferem elevada rigidez 

ao nanocompósito final, limitando a sua deformação durante a programação do efeito de 

memória de forma [24]. Sendo assim, a busca pela utilização total ou parcial do grafeno 

na obtenção de polímeros eletroativos com memória de forma tem se tornado 

particularmente de interesse pelas promissoras propriedades elétricas e de condutividade 

térmica, aliada a obtenção de seus derivados sob custo e recursos mais acessíveis [11,24]. 

 

1.1. Proposta da Tese  

 

Diante do cenário até então apresentado, verificou-se de interesse o 

desenvolvimento de nanocompósitos de poliuretano termoplástico reforçados com 

nanoestruturas de carbono de modo a contribuir para o entendimento da influência de um 

tratamento térmico no efeito de memória de forma e condutividade elétrica destes 

materiais.  

Sendo assim, a presente tese apresenta os três seguintes principais estudos 

desenvolvidos a fim de atingir este objetivo:  

I – O entendimento da morfologia do TPU antes e após a aplicação de tratamento 

térmico, e no efeito de memória de forma (Capítulo 3);  

II – A obtenção de nanoestruturas derivadas do grafite e seus nanocompósitos, 

bem como a influência de um tratamento térmico em suas propriedades elétricas e no 

efeito de memória de forma (Capítulo 4);  



3 
 

III – O desenvolvimento e a caracterização de nanocompósitos eletroativos 

híbridos de poliuretano termoplástico reforçados com nanoplaquetas de grafeno e 

nanotubos de carbono (Capítulo 5).  



4 
 

CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Polímeros com memória de forma 

 

2.1.1. Materiais inteligentes  

 

 O constante aprimoramento da engenharia aplicada nas mais diversas áreas que 

demandam alta tecnologia tem estimulado o desenvolvimento de novos materiais cada 

vez mais complexos, para aplicação em diferentes áreas, tais como: de microeletrônica – 

na busca de dispositivos maleáveis –; na área têxtil; aeroespacial; microrrobótica e 

biomimética, que visa imitar movimentos presentes em organismos vivos;  área 

biomédica, no desenvolvimento de órgãos e músculos artificiais capazes de se 

autorregenerar [1–3]. Essas diferentes áreas têm em comum a demanda por materiais 

capazes de responder de forma autônoma às mudanças em seu ambiente [4]. Estes 

materiais são conhecidos como Materiais Responsivos a Estímulo (Stimulus-Response 

Materials - SRMs), ou apenas Materiais Inteligentes [5]. 

 Os materiais inteligentes são projetados de forma a sofrerem uma alteração 

controlada e significativa em suas propriedades mecânicas, elétricas, ópticas, térmicas 

e/ou superficiais, quando um estímulo externo é aplicado aos mesmos, seja ele: calor, 

pressão/tensão mecânica, corrente ou tensão elétrica, campo magnético, variação de pH, 

solvente ou umidade, luz, entre outros [2,5–8]. 

 Os materiais piezoelétricos (Piezoelectrical Materials – PZTs) são bastante 

conhecidos dentre os materiais inteligentes. Estes apresentam uma variação em sua forma 

de modo instantâneo e espontâneo ao receberem um estímulo externo, seja ele mecânico 

ou elétrico. Os PZTs, dentre outros materiais, são então classificados como Materiais com 

Variação de Forma (Shape Change Materials – SCMs), conforme mostra a Figura 1. De 

forma análoga, nesta classe de materiais encontram-se também alguns Polímeros 

Eletroativos (Electro-Active Polymers – EAPs), sendo um de seus exemplos os 

amplamente explorados Atuadores Dielétricos Elastoméricos (Dielectric Elastomer 

Actuators – DEAs) [27]. 

 Dentre os materiais inteligentes, a classe de interesse neste estudo é a dos 

Materiais com Memória de Forma (Shape Memory Materials – SMMs). Os SMMs são 

materiais capazes de manter uma forma temporária pré-deformada até que um novo 

estímulo seja aplicado e então retornem a sua forma original. Nesta classificação, as Ligas 

Metálicas com Memória de Forma (Shape Memory Alloys – SMAs) tiveram um papel de 
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destaque por décadas, sendo precedidas pelo segundo grupo de SMMs mais estudado: os 

Polímeros com Memória de Forma (Shape Memory Polymers – SMPs). Nesta linha, 

outros materiais que também apresentam tal efeito passaram a ser explorados, como os 

híbridos, cerâmicos e géis (Figura 1).  

 

 
Figura 1: Classificação dos polímeros com memória de forma e seus compósitos dentre os materiais 

inteligentes (adaptado de [5]). 

 

 Dentre os SMMs, os SMPs apresentam diversas vantagens, como baixa densidade, 

são potencialmente recicláveis a baixo custo, alta taxa de retorno da forma, possível 

transparência, fácil processamento, biocompatibilidade, entre outros [4,9]. Os SMPs 

trazem também a possibilidade de serem impressos em geometrias complexas nas 

emergentes impressoras tridimensionais (3D), compondo uma classe inovadora de 

materiais, os chamados multimateriais 4D, capazes de mudar de forma mesmo após serem 

impressos, o que atribui a quarta dimensão [28–30].  

 Apesar das inúmeras vantagens e versatilidades de funções que os SMPs 

desempenham, estes polímeros ainda apresentam algumas limitações, dentre elas a baixa 
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rigidez e resistência à tração, baixa condutividade térmica e elétrica, e principalmente a 

restrição do retorno sob diferentes tipos de estímulos, sendo sensíveis, em sua maioria, 

apenas ao estímulo térmico [10,11]. Com o objetivo de sanar as limitações apresentadas 

pelos SMPs e potencializar o uso desses materiais em aplicações de alto desempenho, são 

adicionados reforços aos mesmos, de forma a obter os Compósitos Poliméricos com 

Memória de Forma (Shape Memory Polymer Composites – SMPCs), conforme será 

discutido no tópico 2.2. deste capítulo [5,9]. 

Em virtude dos diferentes estímulos e respostas programáveis, que serão 

apresentadas na sequência, as aplicações destes materiais são bastante variadas. Estas 

podem contemplar desde a área têxtil, dispositivos ópticos, adesivos, embalagens 

inteligentes, até a área automobilística, e principalmente, biomédica, com materiais que 

além de apresentarem efeito de memória de forma, podem ser biodegradáveis e 

biocompatíveis [4,10,31–33].  

  

2.1.2. Principais polímeros com memória de forma e seus mecanismos 

 

Os SMPs englobam uma diversidade de polímeros com diferentes mecanismos de 

memória de forma. Os primeiros polímeros considerados como SMPs apresentavam um 

encolhimento ao serem submetidos ao calor ou contato com a água. Em meados de 1960, 

o polietileno (PE) foi um exemplo destes estudos em que tubos e filmes foram contraídos 

sob calor [34,35]. Outros polímeros mais conhecidos também apresentaram certo nível 

de memória de forma como o politetrafluoroetileno (PTFE), o poli (metacrilato de metila) 

(PMMA), o acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), entre outros. No entanto, a resposta 

mecânica destes materiais ainda era limitada. Desta forma, os estudos mais relevantes 

nesta classe de materiais foram alavancados ao final dos anos 80, com um crescimento 

nos anos 90, e um aumento significativo no número de publicações nos últimos 15 a 20 

anos, no qual polímeros atuais são capazes de retornar de qualquer deformação quase 

plástica [4,5,9], isto é, qualquer deformação até a formação do empescoçamento do corpo 

de prova sob tração, por exemplo [36]. 

Jinlian Hu et al. (2012) descreveram em seu estudo os sistemas mais comuns de 

SMPs, como: PE reticulado e seu copolímero enxertado PE/nylon, trans poliisopreno 

(TPI), copolímero reticulado de etileno-acetato de vinila, polímeros de base estireno, 

polímeros de base acrilato, polímeros de base epóxi, poliuretano segmentado e seus 

ionômeros, entre outros. Estes polímeros, devido as suas heterogeneidades de composição 
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e estrutura, são regidos por diferentes mecanismos de memória de forma, conforme será 

apresentado a seguir [4].  

Para compreender o mecanismo de memória de forma de um SMP é importante o 

entendimento de dois conceitos básicos: o parâmetro de transição (switch unit) e os pontos 

de interconexão ou nós (net point), conforme mostra a Figura 2. Os nós podem ser 

compostos de ligações cruzadas de origem química ou física (ex: ligações de hidrogênio, 

Van der Waals, dipolo-dipolo, etc.), redes interpenetradas ou ligações supramoleculares 

complexas, que são responsáveis pela forma permanente do SMP. O parâmetro de 

transição, por sua vez, é responsável pelo controle da forma temporária do SMP quando 

este é submetido a um estímulo externo específico e pré-determinado. As fases amorfa e 

cristalina, transição vítrea, cristalização líquida, ligações de hidrogênio supramoleculares, 

percolação em nanocompósitos, são alguns exemplos de parâmetro de transição (Figura 

2) [4].  

 

 
Figura 2: Principais tipos de nós e parâmetros de transição apresentadas pelos SMPs [4]. 

 

A Figura 3 apresenta um ciclo termomecânico de um SMP convencional, no qual 

é possível verificar os nós como ligações cruzadas e o parâmetro de transição comandado 

por uma temperatura de transição (Transition Temperature – Ttrans). A Ttrans pode ser uma 

temperatura de transição vítrea (Glass Transition Temperature – Tg) para polímeros 

Parâmetros 

de Transição 

Nós 

Ligações cruzadas físicas 

Ligações cruzadas químicas 

 Redes interpenetrantes 

 Ligações supramoleculares 

 

 Cristalização 

 

Transição Vítrea 

 

Cristalização líquida 

 

Ligação de hidrogênio 

supramolecular 

 
 Rede percolada em 

nanocompósitos 

  Rede reversível por luz 

 



8 
 

amorfos, ou uma temperatura de fusão (Melt Temperature – Tm) para polímeros 

semicristalinos.  

 

 
Figura 3: Mecanismo molecular de memória de forma de um SMP termo sensível, indicando os nós como 

ligações cruzadas e um exemplo de parâmetro de transição (Ttrans) (adaptado de [19]). 

 

O estímulo mais simples e mais comum dentre os polímeros com memória de 

forma é o estímulo térmico; são os chamados SMPs termossensíveis, como o exemplo da 

Figura 3. No entanto, outros estímulos podem atuar indiretamente nesses polímeros termo 

sensíveis como consequência do efeito Joule, tais como os estímulos elétrico e magnético. 

São estes os casos vistos em muitos SMPCs eletroativos, conforme será discutido no 

tópico 2.3. deste capítulo [12,37].  

Outro aspecto importante a ser compreendido no mecanismo de memória de forma 

é o Efeito de Memória de Forma (Shape Memory Effect - SME), sendo os mais comuns 

dentre os SMPs o SME Simples (one-way SME) e o SME Duplo (dual SME) [5,37]. No 

efeito de memória simples, a recuperação é irreversível, isto é, a variação da forma 

durante a recuperação só é possível da forma temporária para a permanente, e não o 

contrário. O Efeito de Forma Duplo, por sua vez, está relacionado a duas configurações 

durante o ciclo de memória de forma: uma forma temporária metaestável e uma 

permanente em equilíbrio [6]. No entanto, de acordo com o número de transições de fase 

presentes no polímero, este pode ser programado para apresentar três ou mais formas 

temporárias, isto é, apresentam SME triplo/múltiplo [38]. Quando, além das alterações de 

forma, outras alterações físico-químicas são apresentadas, como mudança de cor, estes 

SMPs são chamados de multifuncionais [39]. 
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Diante dos variados mecanismos abordados neste tópico, a Tabela 1 apresenta – 

em colunas independentes entre si – um compilado dos diferentes tipos de estruturas e 

suas composições assumidas pelos SMPs, incluindo diferentes estímulos programáveis e 

tipos de SMEs [4]. 

 

Tabela 1: Estruturas, estímulos e efeitos de memória de forma para os SMPs (adaptado de [4]). 

Composições e Estruturas Estímulos 
Efeitos de Memória de 

Forma 

Copolímero em bloco 

 

Polímero supramolecular 

 

Blendas poliméricas / Compósitos 

 

Redes poliméricas 

interpenetrantes (IPN)  

 

Homopolímero reticulado 

 

Temperatura 

 

Eletricidade 

 

Magnetismo 

 

Umidade 

 

Luz/Radiação 

 

Oxidação/redução 

 

Efeito de Forma simples 

 

Efeito de Forma duplo 

 

Efeito de Forma triplo / 

múltiplo 

 

Multifuncional 

 

 

Dentre os polímeros aqui apresentados, um que se faz particularmente de interesse 

pelos atrativos efeitos de memória de forma explorado em diversos estudos [5,19,40] e 

Termo 

sensíveis 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwia7pfQhM7jAhWLILkGHbX6CfcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fz-juelich.de/jcns/jcns-1/EN/Forschung/Polymerchemie/_node.html&psig=AOvVaw1hmgcMH3vRUIlioLZdkyEz&ust=1564073955616303
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjG9J6_hc7jAhV-LLkGHbvyBzgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID%3D1687&psig=AOvVaw0c_IOyn4G3KLLqbk22gb7U&ust=1564074329649709
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTsrf4hc7jAhU9HrkGHVebAg0QjRx6BAgBEAU&url=http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/2016/honlap/Turcsan_Tamas_gpk_en.html&psig=AOvVaw0066V5sn8iBTYC62eQmJ8p&ust=1564074556625235
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjauf3khs7jAhWIIbkGHXdDB6EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.researchgate.net/figure/Aging-of-cross-linked-polyethylene_fig2_330185233&psig=AOvVaw1yB-dppG_7PHDH60ZjGDvm&ust=1564074769068714
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1gOGSh87jAhVcHrkGHUbIDFUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/photos/thermometer&psig=AOvVaw1S2LxdzyLADJ-bKD4N7yNl&ust=1564074876997067
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIvJ-KiM7jAhUmK7kGHZPCDqIQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_source&psig=AOvVaw0QpU6su_6PXwvBLGKZ3ryS&ust=1564075094716564
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjI7KSkiM7jAhWZD7kGHcLSCCwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.melfast.com/blog/2016/04/dealing-with-magnetism-when-using-fasteners/&psig=AOvVaw2Jh-o_aE0fGjza9j_TY87V&ust=1564075169499255
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiLi8vkiM7jAhWCC9QKHbpYB6AQjRx6BAgBEAU&url=https://scovan.ca/the-importance-of-water/&psig=AOvVaw21U3yGmhzW2UypypUJq7Nf&ust=1564075291466349
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi326PKic7jAhUCHbkGHb4cCcAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ackademic.com/2016/03/23/science-8-light-vocabulary/&psig=AOvVaw0S6s6i7kBqtEiq0kSYRCBd&ust=1564075418066530
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjm0dquis7jAhUCtlkKHYqWDncQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kgs.ku.edu/Hydro/GWtutor/Plume_Busters/remediate_refs/redox_chemistry.htm&psig=AOvVaw302I8R3PXpCsnZPk2u-Ona&ust=1564075604918590
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBpc_Si87jAhVLs6wKHcOiAyYQjRx6BAgBEAU&url=http://stockdeoficinas.com.mx/?literature%3Dup-literature-introduction-review-dissertation-writing.asp&psig=AOvVaw0gVNskQGtK9mvdkS9Suxub&ust=1564075991630678
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBpc_Si87jAhVLs6wKHcOiAyYQjRx6BAgBEAU&url=http://stockdeoficinas.com.mx/?literature%3Dup-literature-introduction-review-dissertation-writing.asp&psig=AOvVaw0gVNskQGtK9mvdkS9Suxub&ust=1564075991630678
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pela sua vasta gama de aplicações é o poliuretano termoplástico, que será abordado na 

sequência. 

 

2.1.3. Mecanismos de memória de forma no poliuretano termoplástico 

 

O poliuretano (PU) pode se apresentar em diferentes formas, dependendo da sua 

composição química e forma de obtenção, podendo ser termoplástico, espuma, 

elastômero, termofixo e fibra, sendo que todas as formas podem apresentar SMEs. Estes 

materiais são, portanto, conhecidos como poliuretanos com memória de forma (Shape 

Memory Polyurethanes – SMPU) [10,19]. Os SMPUs, por serem materiais muito 

versáteis, podem ser empregados em diversas aplicações, como: cateteres inteligentes, 

suturas, sistemas de entrega de fármacos (drug-delivery), biossensores, componentes de 

auto choque em automóveis, tecidos inteligentes, órgãos artificiais - como músculos, 

materiais autorregeneráveis, entre outros [19,35]. 

Dentre os SMPUs, o poliuretano termoplástico (Thermoplastic Polyurethane – 

TPU) é particularmente interessante pela fácil processabilidade, o que contribui para a 

versatilidade de formas a serem assumidas e aplicações, que podem ser das mais 

convencionais, como tubos flexíveis, correias, peças externas de automóveis, calçados de 

esqui, até as mais nobres como membranas, implantes médicos e órgãos artificiais, em 

que o efeito de memória de forma se torna atrativo [20,41].  

O poliuretano termoplástico é um copolímero em bloco – algumas vezes chamado 

de multibloco – obtido pela combinação sistemática de três componentes: um poliol ou 

um diol de cadeia longa, um extensor de cadeia ou um diol de cadeia curta e um 

diisocianato (Figura 4a); estes podem ser frutos de diferentes fontes, e ainda se 

combinarem de diferentes maneiras, o que contribui para a versatilidade de propriedade 

deste polímero. O segmento elastomérico (soft block) do TPU é referente ao poliol ou um 

diol de cadeia longa, enquanto que o segmento rígido (hard block) se refere a intercalação 

de um diisocianato e um extensor de cadeia, conforme ilustra esquematicamente a Figura 

4b [20,21]. 

Em virtude dos parâmetros termodinâmicos de cada mero, estes segmentos são 

imiscíveis entre si, e consequentemente, em sua morfologia é formada uma estrutura com 

separação de fases, denominada domínios [42]. Nesta morfologia, o segmento rígido 

tende a manter um estado de ordem com ele mesmo, se assemelhando a uma 

cristalinidade, enquanto o segmento elastomérico é o responsável pela flexibilidade do 

material (Figura 4c) [20,21]. O grau de formação destes domínios no TPU é altamente 
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dependente dos parâmetros termodinâmicos, ou seja, a morfologia pode ser modificada 

por tratamentos térmicos controlando a relação tempo-temperatura. Esta morfologia 

impacta diretamente nas suas propriedades finais, tais como mecânica, elétrica e no efeito 

de memória de forma, conforme será explorado no capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: a) Estrutura química de um poliuretano termoplástico de base poliéster e fonte 4,4-

Difenilmetano diisocianato (MDI), b) Estrutura de repetição do TPU indicando os segmentos rígido e 

elastomérico [43], e c) Modelo esquemático dos domínios formados pela separação de fases entre os 

segmentos imiscíveis [44]. 

 

O TPU é um SMP termossensível (Figura 3), no qual seus pontos de interconexão 

ou nós (Figura 2), responsáveis pelo retorno da forma, são atribuídos às ligações cruzadas 

físicas presentes na estrutura ordenada entre os segmentos rígidos, ou seja, são estes os 

segmentos que ancoram a cadeia polimérica durante a deformação [45]. O parâmetro 

b) 

c) 

a) 

http://www.poliuretanos.com.br/Cap1/132comerciais.htm
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responsável pela fixação da forma temporária (parâmetro de transição), por sua vez, é 

atribuído por alguns autores à cristalização do segmento elastomérico [42,46] ou à 

transição vítrea do segmento rígido [4,17,47], dependendo da composição dos segmentos 

rígidos ou elastoméricos que constituem o TPU. Para este estudo foi considerado um TPU 

amorfo, em que, por se tratar de um elastômero, uma de suas transições vítreas encontra-

se abaixo da temperatura ambiente, neste caso, em temperaturas negativas 

(aproximadamente –40 ºC). No entanto, por ser este um copolímero de segmentos 

imiscíveis outra temperatura de transição vítrea (Tg) é verificada em temperaturas mais 

elevadas (aproximadamente 50 ºC), sendo esta considerada a temperatura de transição 

(Ttrans) programável mais explorada nos SMPUs amorfos [4,5,17,47]. 

Quando o polímero é aquecido acima da Tg, a movimentação dos segmentos nas 

cadeias poliméricas aumenta drasticamente a sua mobilidade, transitando basicamente do 

estado vítreo ao estado elástico-borrachoso. É neste estado de alta mobilidade, que uma 

tensão uniaxial é aplicada por um curto período, de forma a prevenir um movimento em 

larga escala das cadeias poliméricas inicialmente emaranhadas, gerando um 

armazenamento de energia entrópica. Caso a aplicação da tensão ocorra por um longo 

período, pode ocorrer um processo de relaxação das cadeias poliméricas, levando ao 

escorregamento destas, diminuindo o efeito de memória de forma final. Para diminuir a 

energia interna do sistema, é iniciado um processo externo de resfriamento do material, 

no qual as cadeias poliméricas passam a se encontrar em um novo estado vítreo estável, 

ou ainda, em sua forma temporária. Quando o sistema é reaquecido as cadeias começam 

a relaxar em busca de um estado de menor energia livre, retornando a sua forma original 

[19]. 

A facilidade de programação dos SMPUs em baixas temperaturas de trabalho 

(Ttrans) auxilia a utilização destes polímeros em aplicações promissoras. Além das 

mencionadas anteriormente, os SMPUs podem ser explorados na fabricação de móveis, 

que podem ser compactados em até 5% de seu volume original de modo a facilitar o seu 

transporte (Figura 5a) [48], ou ainda, em etiquetas de segurança codificadas [19]. Pretsch 

e Ecker (2014) desenvolveram em seu estudo um SMPU com um código de resposta 

rápida (quick response - QR) impresso em sua superfície por meio de um micropigmento 

encapsulado termocromático. Para que seja permitida a leitura do código QR, a etiqueta 

necessita atender a duas condições térmicas. A primeira condição permite o retorno de 

sua forma temporária para a forma original e a segunda permite a leitura do código pelo 

efeito termocromático, conforme mostra a Figura 5b [32].   
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Figura 5:Exemplos de aplicação de SMPUs: a) Cadeira confeccionada pelo designer Carl de Smet [48], 

e b) Etiqueta codificada programada termicamente [32]. 

 

Aplicações como esta já são comerciais [49], e reforçam a variedade de 

possibilidades de designs e aplicações que estes polímeros podem assumir, ainda que o 

estímulo seja puramente térmico.  

 

2.1.4. Caracterização do efeito de memória de forma em polímeros 

termossensíveis 

 

Aliada a outras técnicas de caracterização, a comprovação da eficácia do efeito de 

memória de forma é comumente apresentada por meio da análise de imagens 

fotografadas, comprovando o retorno do SMP à sua forma original (Figura 5) [50–52]. 

Apesar de esta técnica ser bastante ilustrativa por permitir a visualização do retorno de 

formas complexas, também é, em certos casos, pouco quantitativa. Para tal, alguns 

estudos [30,53] se baseiam na quantificação do efeito de memória de forma aplicando um 

ciclo termomecânico em função da tensão, temperatura e deformação, de modo a obter 

um diagrama tridimensional, conforme apresenta a Figura 6.   

a) 

b) 
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Figura 6: Diagrama 3D do ciclo termomecânico como caracterização de SMPs termo sensíveis 

(adaptado de [54]). 

 

O diagrama 3D, apresentado na Figura 6, é uma representação gráfica do ciclo 

termomecânico do SME duplo (Tabela 1) equivalente ao modelo esquemático 

apresentado na Figura 3, considerando um sistema já aquecido. Este ciclo pode ser 

também apresentado em um modelo bidimensional em que as três variáveis: tensão, 

temperatura e deformação, são apresentadas em função do tempo (Figura 7).   

 

 
 

Figura 7: Diagrama 2D do ciclo termomecânico em função do tempo (adaptado de [19]). 
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O diagrama bidimensional apresentado pela Figura 7 mostra dois importantes 

parâmetros na caracterização dos SMPs: a Razão de Fixação da Forma (Shape Fixity – 

Rf) e a Razão de Recuperação da Forma (Shape Recovery Ratio – Rr).   

A Razão de Fixação da Forma (Rf), deformação fixada ou retenção da forma, é 

calculada conforme a equação (1), e está relacionada à capacidade do material em manter 

a deformação máxima após a retirada da tensão aplicada, sendo este parâmetro 

diretamente ligado à parte elástica do material. 

 

𝑅f =
휀

휀load
. 100% (1) 

 

A Razão de Recuperação da Forma (Rr), por sua vez, é definida pela habilidade 

do material em memorizar a forma original, ou seja, é a porcentagem da deformação que 

retorna da forma temporária ao comprimento final (equação (2)). Portanto, os valores 

ideais para os parâmetros Rf e Rr são de 100% [6].  

 

𝑅r =
휀 − 휀rec

휀
. 100% (2) 

 

As deformações apresentadas nas equações (1) e (2) correspondem a: 휀load que 

representa a deformação do material sob a tensão aplicada; 휀 sendo a deformação do SMP 

após a retirada da tensão aplicada; e 휀rec que corresponde a deformação após o retorno da 

forma. A temperatura utilizada durante este ensaio é a temperatura de transição (Ttrans) e 

a tensão aplicada corresponde a uma deformação quase plástica [11,19,38].  

O ciclo termomecânico também pode ser representado de forma mais 

simplificada, utilizando-se o gráfico tensão-deformação [40,55]. Este modelo é mais 

utilizado na caracterização dos SMA, no entanto, é aplicado ao SMPs quando o objetivo 

é realizar um estudo cíclico do SME, conforme ilustra a Figura 8, indicando dois ciclos 

de ensaio: N = 1 e 2 [56,57].  
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Figura 8: Ciclo termomecânico representado em função da tensão-deformação [35]. 

 

A caracterização do SME é usualmente realizada em um equipamento de análise 

termo dinâmico-mecânica (Dynamic Mechanical Thermal Analysis - DMTA), ou em uma 

máquina de ensaio de tração, acoplada a uma câmara com controle de temperatura. Ainda 

que eficaz a utilização destes equipamentos na caracterização dos SMEs, a sua medição 

é limitada pelo estímulo térmico aplicado para o retorno da forma. Esta limitação dificulta 

a caracterização de materiais aprimorados para retornarem sob outros tipos estímulos, 

como é o caso dos SMPC eletroativos, conforme será discutido no tópico 2.3.. 

 

2.1.5. Propriedades elétricas dos polímeros com memória de forma 

 

 Os SMPs, assim como os polímeros convencionais, são em sua maioria materiais 

isolantes a temperatura ambiente, em que sua condutividade elétrica varia entre 10-10 e 

10-20 (Ω.m)-1. Isto significa que sob um campo elétrico pouquíssimos elétrons atravessam 

o material. Desta forma, esses polímeros são comumente considerados como materiais 

dielétricos. Quando um campo elétrico é aplicado a estes materiais ocorre um efeito de 

polarização, que consiste no alinhamento permanente ou induzido do momento dipolo 

molecular ou atômico do material. Os materiais dielétricos apresentam ao menos um tipo 

de polarização, que pode ser de origem eletrônica, iônica, por orientação dipolar, ou por 

cargas espaciais, sendo a polarização resultante a soma de todos os tipos de polarização 
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apresentados pelo material [58]. 

 Para estes materiais, um parâmetro comumente estudado é a permissividade 

elétrica (ϵ). A permissividade expressa a capacidade de um material em se polarizar 

quando um campo elétrico é aplicado a ele. A constante dielétrica ou a permissividade 

relativa (ϵr), representa a razão entre a permissividade elétrica do material dielétrico (ϵ) e 

a permissividade do vácuo (ϵ0), de valor constante correspondente a 8,85 x 10-12 F/m, e 

pode ser calculada de acordo com a equação (3). Fisicamente, quanto maior a polarização 

de um material sob um campo elétrico aplicado, maior será a sua constante dielétrica 

[58,59].  

 

ϵ𝑟 =
ϵ

ϵ0
  (3) 

 

 Para os polímeros, assim como a temperatura, a polaridade da cadeia polimérica 

exerce grande influência na polarização dos dipolos. Fatores como a presença de ligações 

π nos anéis aromáticos e de elementos eletronegativos na estrutura auxiliam na 

polarização do material. De forma contrária, o volume livre e a presença de poros no 

polímero prejudicam a polarização do mesmo, resultando na diminuição da constante 

dielétrica [59].  

 Quando uma corrente alternada é aplicada a um dielétrico, a polarização não muda 

instantaneamente, resultando em uma diferença de fase entre a aplicação e a resposta do 

material, de forma a obter duas componentes da constante dielétrica: a real e a imaginária 

(Figura 9).  

 

 
Figura 9: Componentes real (ϵ’) e imaginária (ϵ”) da constante dielétrica, e o ângulo de perda (δ). 

 

 A permissividade real (ϵ’) representa a quantidade de carga armazenada no 

material, enquanto a componente imaginária (ϵ”) diz respeito ao índice de perdas para um 
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campo externo, normalmente em forma de calor devido ao movimento das cargas. Estes 

valores de ϵ’ e ϵ” são altamente dependentes da frequência de aplicação de uma tensão 

elétrica alternada, conforme apresenta a Figura 10. 

 

 
Figura 10:  Variação de 𝜖′ e de 𝜖” com a frequência do campo elétrico aplicado para um dielétrico 

hipotético com os quatro mecanismos de polarização e condução iônica [60] 

 

 Para cada faixa de frequência é observado um fenômeno diferente de polarização. 

Para os polímeros sob uma tensão elétrica alternada, a polarização eletrônica corresponde 

um pequeno deslocamento da nuvem eletrônica, enquanto a polarização iônica é referente 

ao deslocamento do núcleo atômico das moléculas. A polarização eletrônica, e de certa 

forma, a iônica, são instantâneas em altas ou baixas frequências.  

 Polímeros polares, como é caso do poliuretano termoplástico, necessitam de 

tempos maiores para o alinhamento de seus dipolos. Isto é devido à necessidade das 

moléculas em sobrepor uma barreira potencial para mudarem de orientação. Dentre outros 

fatores, esta dificuldade de mobilidade está atrelada às interações eletrostáticas e 

restrições das regiões vizinhas das moléculas. Em baixas frequências, que correspondem 

a tempos maiores, os dipolos têm tempo suficiente para se alinharem ao campo elétrico 
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antes de mudarem de direção. Este tempo é denominado de tempo de relaxação da 

polarização (τ), que ocorre em uma determinada frequência de relaxação (fr) [59,60].  

 As polarizações eletrônica, atômica e por orientação são inerentes à estrutura 

molecular ou atômica dos polímeros. No entanto, em frequências muito baixas, pode 

ocorrer a movimentação de portadores de cargas inicialmente aprisionadas na estrutura 

polimérica. Estas cargas se situam nas interfaces dos materiais e são normalmente íons 

de impureza, que passam a migrar através do material dielétrico. Em polímeros 

multifásicos, como os polímeros policristalinos, copolímeros imiscíveis, ou em 

compósitos, que apresentam diferentes permissividades ou condutividades entre as fases, 

pode ocorrer um acúmulo de cargas elétricas nas interfaces das mesmas, resultando no 

aumento dos valores de ϵ’ e ϵ” a baixas frequências. Este fenômeno é denominado de 

polarização interfacial, de cargas espaciais, ou ainda, efeito Maxwell–Wagner [60,61]. 

 A caracterização destes polímeros, de forma a obter os valores de ϵr, ϵ’ e ϵ”, pode 

ser realizada através da espectroscopia de impedância eletroquímica, comumente 

analisada por meio do diagrama de Nyquist (Figura 11). A técnica se baseia na 

perturbação senoidal de um potencial (E) de pequena amplitude em uma frequência (f), 

que resulta em uma corrente alternada (IAC). A impedância (Z) é a razão entre este 

potencial aplicado pela corrente resultante em função do tempo (t) (equação (4)); sendo 

este um número complexo de componentes real e imaginária: Z’ (referente aos valores de 

resistência) e Z” (referente aos valores de reatância indutiva e capacitiva), 

respectivamente [62,63].  

 

Z =
𝐸(𝑡)

𝐼𝐴𝐶(𝑡)
 (4) 
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Figura 11: Diagrama de Nyquist para um a) capacitor ideal (C), b) capacitor em série com um resistor 

(Ri), c) capacitor em paralelo com um resistor (R), e d) um resistor em série com o circuito RC em 

paralelo; sendo: Zreal = Z’, Zim = Z”, ω a  frequência angular (2πf) e φ o ângulo de fase [25]. 

. 

 

 Em um diagrama de Nyquist, o espectro de impedância pode ser representado por 

um circuito elétrico equivalente, composto pela a combinação de elementos de circuito, 

sendo os mais simples retratados por um capacitor (C) e um resistor (R) (Figura 11) [25]. 

No entanto, outros elementos não elétricos e mais complexos podem compor este circuito 

equivalente de forma a melhor representar o espectro de impedância; como o elemento 

de Warburg (W), que descreve a migração e/ou difusão iônica; e, dentre outros, o 

elemento de fase constante (Constant Phase Element – CPE), associado a um 

comportamento capacitivo não linear, referente à rugosidade da superfície do eletrodo, 

condutividade não homogênea do material, ou processo de difusão [25,63]. 

 Através do diagrama de Nyquist, pode-se ainda calcular as permissividades 

dielétrica real e imaginária (ϵ’ e ϵ”) e a constante dielétrica (ϵr) dos filmes em função da 

frequência, de acordo com as equações (5), (6) e (7) [64], respectivamente; sendo, "e” a 

espessura da amostra, e “A” a área desta em contato com o eletrodo. 

 

ϵ′ =
−𝑍"

(𝑍′² + 𝑍"²)
.
1

2𝜋𝑓
.
𝑒

𝐴. ϵ0
 (5) 
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ϵ" =
𝑍′

(𝑍′² + 𝑍"²)
.
1

2𝜋𝑓
.
𝑒

𝐴. ϵ0
 (6) 

  

ϵ𝑟 = √ϵ′2 + ϵ"² (7) 

  

  O valor máximo do índice de perda dielétrica (ϵ”) (equação (6)) para qualquer tipo 

de polarização se produz quando seu período de relaxação é o mesmo ao do campo 

aplicado, ou seja, quando se produz ressonância entre estes. Desta forma, todos os picos 

de ϵ” se encontram próximos ao limite de frequência entre os tipos de polarização (Figura 

10). A razão entre as duas componentes da constante dielétrica (ϵ’ e ϵ”) resulta na perda 

dielétrica (equação (8)), denominada de fator de dissipação ou tangente de perdas (D), 

também representada pela tangente do ângulo de perda (δ), indicado na Figura 9 [60].  

 

𝐷 = tan 𝛿 =
ϵ"

ϵ′
  (8) 

 

  A tan δ é considerada uma medida direta da perda no material dielétrico, 

principalmente na forma de calor. A frequência em que fator de dissipação atinge seu 

maior valor é particularmente de interesse para os SMPs termossensíveis, pois é a perda 

dielétrica convertida em calor o estímulo necessário para o retorno da forma nestes 

polímeros, que passam a ser considerados SMPs eletroativos. 

  Apesar do aumento da constante dielétrica contribuir na diminuição da tensão 

elétrica necessária para ativar os SMPs, os valores aplicados a estes materiais ainda são 

da ordem de quilovolts [65]. Para viabilizar a utilização de tensões elétricas menores (5 – 

100 V), estudos se utilizam da adição de cargas condutoras de forma a atingir o limite de 

percolação elétrica, conforme será abordado no próximo tópico [12,66]. Quando o limite 

de percolação elétrica é atingido, uma corrente elétrica passa pelo material, dando origem 

a um outro fenômeno de dissipação elétrica em térmica: o efeito Joule [65], conforme é 

aprofundado no tópico 2.2.4. Através do diagrama de Nyquist pode-se calcular a 

condutividade elétrica do polímero (σAC) em baixas frequências de acordo com a equação 

(9); sendo Rp a resistência do polímero na menor frequência [60,63]. 

 

𝜎𝐴𝐶 =
𝑒

𝐴. 𝑅𝑝
 (9) 
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 Em contrapartida, a elevada concentração de partículas necessária para atingir este 

limite de percolação resulta no enrijecimento do SMP, que passa a apresentar 

propriedades mecânicas inferiores, principalmente no que diz respeito a redução em 

deformação durante a programação do polímero. Este equilíbrio de ganho em 

propriedades elétricas e mecânicas é o desafio da obtenção de SMPC eletroativos de alto 

desempenho, conforme será abordado no capítulo 5 desta tese.    

 

2.2. Nanoestruturas e Nanocompósitos  

 

2.2.1. Compósitos com memória de forma: do Micro ao Nano  

 

O surgimento dos compósitos como uma classe distinta de materiais teve início 

em meados do século XX com a fabricação deliberada de compósitos poliméricos 

reforçados com fibra de vidro. Um compósito consiste em um material considerado a 

matriz, dentro do qual há uma dispersão de uma ou mais fases de outro material. A 

combinação sinérgica de propriedades de cada componente resulta em um composto final 

com propriedades superiores a de seus constituintes isolados [67,68].  

Para os SMPCs, a matriz é de origem polimérica, ao qual atribui o efeito de 

memória de forma. O reforço, por sua vez, é composto comumente por cargas, que podem 

atribuir ao compósito final propriedades variadas, que além das convencionais melhorias 

em propriedades mecânica, elétrica, térmica e de barreira, pode aumentar a taxa de retorno 

no SME e, ainda, adicionar aos compósitos a capacidade de retornar a forma original sob 

estímulos não térmicos, como: elétrico, magnético, umidade e luz [7]. 

As formas mais comuns utilizadas como reforço são em fibras longas, fibras curtas 

e materiais particulados. Microfibras, tecidos e tramas de fibra de carbono, fibra de vidro 

e Kevlar apresentam elevado módulo elástico e rigidez atuando na melhoria das 

propriedades mecânicas dos SMPs, desejável em estruturas autoimplantáveis de 

espaçonaves e estruturas com controle de vibração. No entanto, estes reforços acabam por 

diminuir a deformação aplicada durante a programação destes materiais em virtude do 

enrijecimento do compósito [7,68].  

 Quando uma das dimensões da carga se encontra na escala nanométrica (1 – 100 

nm), o compósito passa ser considerado como um nanocompósito. A adição de reforços 

em escala nanométrica em materiais poliméricos pode ser considerada vantajosa, pois 

estes materiais apresentam elevada área superficial específica, que resulta na necessidade 

de adição de quantidades menores de carga quando comparadas aos compósitos 
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convencionais para que se alcance a propriedade desejada; além da contribuição 

potencializada de suas multifuncionalidades inerentes, que pode ser: elevada 

condutividade elétrica e/ou térmica, propriedade de barreira a gases, etc. [9]. Dentre as 

principais nanoestruturas reportadas na literatura como reforços aos SMPCs, encontram-

se os silicatos, sendo os mais promissores as esferas de sílica, a haloisita tubular e a argila 

esfoliada, além  dos materiais derivados do carbono, sendo os destaques: os nanotubos de 

carbono, o negro de fumo e mais recentemente o grafeno e seus derivados – materiais 

estes, particularmente de interesse neste estudo pelas promissoras propriedades elétricas 

e de condutividade térmica, aliadas à fácil obtenção de seus derivados sob custo e recursos 

acessíveis [11,24].  

 

2.2.2. Nanoestruturas de carbono 

 

2.2.2.1. Nanotubos de carbono 

 

 Os nanotubos de carbono (Carbon Nanotubes – CNT) foram primeiramente 

reportado em 1991 por Sumio Iijima que buscava obter fulerenos via evaporação de 

descarga por arco de carbono (arc-discharge evaporation method) [69]. Os CNTs são 

considerados materiais 1D em virtude da baixa dimensão de seu diâmetro (envolvendo 

um baixo número de átomos de carbono ligados covalentemente entre si), quando 

comparado ao seu elevado comprimento (na ordem de micrômetros à centímetros), 

resultando em uma elevada razão de aspecto [70]. Esta nanoestrutura apresenta 

hibridização sp² que lhe confere excelentes propriedades elétricas (como elevada 

condutividade elétrica na ordem de 105-109 S/m [71]), elevada resistência mecânica 

(módulo de Young = 0,8-1,8 TPa [72]), alta flexibilidade e estabilidade química [72–74]. 

 Do ponto de vista estrutural, os nanotubos de carbono podem se formar em uma 

única folha de grafeno (Figura 12a) enrolada sobre si em um formato tubular, 

denominados de  nanotubos de carbono de parede simples (Single-Walled Carbon 

Nanotubes –  SWCNT), ou em um conjunto de nanotubos concêntricos (Figura 12c) 

estabilizados por forças de Van der Waals, os chamados nanotubos de carbono de paredes 

múltiplas (Multi-Walled Carbon Nanotubes – MWCNT) [75]. Dentre essas estruturas 

encontram-se os nanotubos de carbono de poucas paredes (Few-Walled Carbon 

Nanotubes – FWCNT) que têm atraído especial atenção por serem capazes de manter a 

integridade estrutural das camadas internas, mesmo se a camada mais externa for 

funcionalizada a fim de melhorar sua dispensabilidade [71]. 
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 Além da técnica de descarga por arco, os CNT podem ser obtidos por ablação por 

laser (laser-ablation) e deposição química de vapor (Chemical Vapour Deposition – 

CVD) [74]. Dentre as técnicas citadas, a técnica de CVD apresenta maior destaque pelo 

relativo baixo custo quando comparado as demais, menores temperaturas de reação (500-

1000 ºC), elevada seletividade dos nanotubos obtidos, com elevada pureza e um 

rendimento superior a 95%. Esta consiste na decomposição em temperatura elevada de 

um precursor gasoso, normalmente um hidrocarboneto, que, na presença de catalisadores, 

se depositam em um substrato formando os CNTs [71].   

 

 
Figura 12: a) estrutura hexagonal do grafeno representando um nanotubo de carbono desenrolado, b) 

arranjos que os CNTs podem assumir: armchair, zigzag e quiral [75] e c) imagem de microscopia 

eletrônica de transmissão de alta resolução, obtida em 1991 por Sumio Iijima [69], de três MWCNTs 

contendo nanotubos concêntricos de 5, 2 e 7 paredes, respectivamente. 

 

Na formação dos nanotubos, a rede hexagonal equivalente à do grafeno, pode se 

arranjar de três formas distintas: armchair (cadeira de braço), zigzag e quiral (Figura 12b). 

Cada arranjo confere uma propriedade elétrica aos CNTs, sendo que os armchairs 

apresentam condução de caráter metálico, enquanto os demais arranjos apresentam 

comportamento de semicondutor [76]. Ainda que os nanotubos de carbono tenham 

apresentado melhorias significativas nas propriedades elétricas, térmicas e mecânicas de 

compósitos poliméricos, a dispersão dessa nanoestrutura na matriz poliméricas ainda é 

um desafio, que leva comumente a funcionalização deste materiais, ou ainda, à 

substituição do mesmo pelo grafeno [73,77]. 

 

2.2.2.2. Grafite, Grafeno e seus derivados  

 

Após ser isolado com sucesso no ano de 2004 por Geim et al., o grafeno se tornou 

um material de grande interesse na comunidade científica devido às suas excelentes 

a) b) c) 
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propriedades mecânica, óptica, de condução térmica, e principalmente elétrica [78]. 

Dentre as alotropias do carbono, o grafeno possui uma elevada área específica teórica de 

2630 m²/g, sendo esta muito maior do que a área encontrada nos nanotubos de carbono e 

no negro de fumo [10]. Por outro lado, o módulo de Young do grafeno (1,0 ± 0,1 TPa) é 

equivalente ao dos nanotubos de carbono de paredes múltiplas (0,8 – 1,8 TPa) [72]. O 

grafeno consiste em um material bidimensional, no qual os átomos de carbono estão 

ligados entre si em uma estrutura hexagonal de forma a compor uma folha planar de 

espessura equivalente a um átomo de carbono. Na estrutura hexagonal, cada átomo de 

carbono está ligado covalentemente a mais três átomos de carbono, em uma ligação sigma 

com hibridização do tipo sp2; a quarta ligação consiste em uma ligação π responsável 

pelas atrativas propriedades elétricas nos planos paralelos às folhas. Entre as folhas de 

grafeno também atuam forças de van der Waals, responsáveis pela tendência de 

empilhamento entre elas. De acordo com a norma internacional ISO/TS 80004-13:2017, 

o grafeno é considerado um material bidimensional com até 10 camadas para as medições 

elétricas, acima deste valor, suas propriedades elétricas se assemelham a do grafite. 

Dentre esta classificação, grafenos que tipicamente apresentam de 1 a 3 nanômetros de 

espessura e de 100 nm a 100 µm de tamanho lateral são denominados nanoplaquetas de 

grafeno (Graphene Nanoplatelet – GNP), enquanto os que apresentam de 3 a 10 camadas 

empilhadas bem definidas, são os chamados de grafeno de poucas camadas (Few-layer 

Graphene – FLG) [79,80]. 

 Ainda que diferentes técnicas de obtenção do grafeno tenham sido reportadas na 

literatura, as três principais incluem: a deposição química de vapor (CVD), esfoliação 

micromecânica e esfoliação líquida. Na técnica de CVD, descrita no tópico anterior, 

apesar da capacidade de obtenção de grafenos com elevada razão de aspecto e baixo 

índice de defeitos na estrutura basal – promissor na aplicação de dispositivos eletrônicos, 

– o elevado custo e baixa escalabilidade desta técnica inviabiliza a produção de grafeno 

em aplicações de nanocompósitos [79]. 

 As técnicas de esfoliação micromecânica e esfoliação líquida possuem em comum 

o grafite como precursor. O grafite é um material tridimensional, no qual as folhas de 

grafeno encontram-se paralelamente empilhadas entre si em uma ordem de longo alcance 

compondo uma estrutura cristalina; sendo este um material sintético, ou encontrado na 

natureza no mineral grafita. Na esfoliação micromecânica, as camadas bidimensionais 

que compõem o grafeno são destacadas mecanicamente do grafite, com o auxílio de uma 

fita adesiva [80,81]. Apesar de ter sido esta a técnica que concedeu aos pesquisadores 

Andre Geim e Konstantin Novoselov, o Prêmio Nobel de Física, em 2010, sua 



26 
 

escalabilidade para aplicação em nanocompósitos também é limitada, ainda que de baixo 

custo [78–80,82]. 

 Sendo assim, visando a aplicação em nanocompósitos, em que a produção em 

larga escala e baixo custo de obtenção são essenciais, a técnica de esfoliação líquida é 

largamente explorada [83]. Nesta técnica, o grafite é adicionado em um solvente aquoso, 

orgânico ou iônico, em que forças de cisalhamento podem ser geradas por vários métodos, 

incluindo cavitação ultrassônica e/ou mistura de alto cisalhamento, para promover a 

esfoliação das folhas de grafeno oriundas do grafite.  

 Para aumentar a estabilidade da dispersão, o uso de surfactante é comumente 

empregado nas dispersões aquosas [80]. Outra alternativa amplamente explorada é a 

oxidação prévia do grafite, para a obtenção do óxido de grafite (GrO). Neste processo de 

intensa modificação oxidativa do plano basal, a distância interplanar entre as folhas 

aumenta significativamente, facilitando a esfoliação entre as camadas de “grafeno” via 

esfoliação líquida [84]. Quando o material final possui uma única camada este é chamado 

de óxido de grafeno (GO), conforme apresenta a Figura 13.  

 

 
 

Figura 13: Etapas de obtenção do óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido a partir do grafite e do 

óxido de grafite [85]. 
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 Apesar da eficácia desta técnica de obtenção de nanoestruturas de poucas camadas 

em larga escala, quando comparada a outras técnicas, o material obtido passa apresentar 

menor desempenho em condutividade elétrica. Isto é devido à adição de grupos funcionais 

e defeitos causados ao plano basal do grafite durante as etapas de oxidação e esfoliação 

líquida, em que as ligações primárias de hibridização sp² são quebradas passando assumir 

hibridização sp³. Como forma de recuperar a estrutura do plano basal, e por consequência 

as propriedades elétricas destas nanoestruturas, reduções químicas e térmicas são 

amplamente empregadas a estes materiais, obtendo-se o oxido de grafeno reduzido (rGO), 

como exemplificado na Figura 13 [86,87].     

Em virtude da elevada área superficial apresentada pelas nanoestruturas 

esfoliadas, o grande desafio na obtenção de nanocompósitos de alto desempenho é 

impedir a aglomeração das mesmas no ato de incorporação destas na matriz polimérica 

[88], conforme será discutido na sequência.  

 

2.2.3. Obtenção de Nanocompósitos  

 

As técnicas de incorporação destas nanoestruturas esfoliadas (cargas) na matriz 

polimérica, para a produção de nanocompósitos, se resumem em basicamente três tipos: 

polimerização in situ, processamento via polímero fundido, e mistura por solução 

(casting). Estas técnicas podem ainda ser combinadas entre si para obter uma melhor 

dispersão da carga na matriz polimérica.  

A polimerização in situ ocorre quando a nanoestrutura é dispersa no monômero 

da matriz polimérica em seu estado inicial, ou seja, antes da polimerização. Esta técnica 

geralmente resulta em nanocompósitos com melhores interações entre a carga e a matriz, 

uma vez que o crescimento da cadeia polimérica parte, comumente, da nanoestrutura, 

evitando a sua reaglomeração. Esta técnica, no entanto, requer maior controle dos 

precursores na polimerização, que muitas vezes necessita da utilização de um reator, 

encarecendo o processo [72,89].  

O processamento via polímero fundido é utilizado em polímeros termoplásticos. 

Este método consiste no amolecimento do polímero até atingir o estado de um fluido 

viscoso, no qual é misturado mecanicamente com a nanoestrutura em temperaturas 

elevadas. Esta técnica possui vantagens como a aplicação de altas taxas de cisalhamento 

– que auxiliam na dispersão da nanoestrutura –, rapidez de processamento, versatilidade 

na forma de adição da carga, e escalabilidade, interessante para aplicações industriais. No 

entanto, além da necessidade de utilização de quantidades maiores de material, o 
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processamento via polímero fundido exige elevado controle do torque e da temperatura 

do equipamento de mistura (ex: extrusora) de forma a evitar a degradação da cadeia 

polimérica, que poderia levar a um desempenho inferior nas propriedades finais do 

nanocompósito obtido [72,89].  

Na incorporação das cargas na matriz polimérica via mistura por solução, a 

nanoestrutura é dispersa em um solvente ao qual o polímero também é solúvel. O 

solvente, por sua vez, evapora em condições controladas formando os filmes de 

nanocompósitos [89]. A desvantagem deste processo é a utilização de uma grande 

quantidade de solvente, sendo muitos deles não favoráveis ambientalmente [72]. No 

entanto, esta é uma técnica de baixa complexidade que não exige equipamentos 

específicos para sua realização e que permite a utilização de pequenas quantidades de 

material, sendo esta a técnica adotada neste estudo.  

A Figura 14 ilustra os mecanismos de incorporação de uma nanoestrutura 

bidimensional em uma matriz polimérica termoplástica para cada tipo de procedimento 

descrito. 

 

 
Figura 14: Modelo esquemático da esfoliação de uma nanoestrutura bidimensional na matriz polimérica 

nas diferentes técnicas de: a) polimerização in situ, b) processamento via polímero fundido, e c) mistura 

por solução (adaptado de [89]) 

   

 As cargas inorgânicas lamelares foram alvo de muitos estudos sobre argilas, no 

qual foram desenvolvidos muitos modelos de esfoliação e intercalação das lamelas [90]. 

a) 

b) 

c) 
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Embora muitos destes modelos serem ilustrativos e válidos para outros materiais 

bidimensionais, como o grafeno e seus derivados, algumas ressalvas devem ser tomadas, 

como a obtenção de estruturas intercaladas, uma vez que a distância interplanar dessas 

nanoestruturas são inferiores as apresentadas pelas argilas. 

Além do grau de esfoliação e dispersão resultante do procedimento de obtenção 

dos nanocompósitos, fatores como afinidade e interação polímero-carga e carga-carga 

exercem grande influência na propriedade elétrica e no SME dos SMPCs obtidos [11], 

conforme será discutido no capítulo 4.  

 

2.3. Nanocompósitos com memória de forma eletroativos 

 

 Conforme discutido no tópico 2.1.5. deste capítulo, os polímeros, em sua maioria, 

não são condutores de eletricidade. Isto é, na ausência de cargas condutoras os polímeros 

são isolantes e se mantêm neste estado até baixas concentrações destas. A medida em que 

a concentração da carga aumenta, uma rede condutora começa a se formar no interior do 

compósito, sendo este o limite de percolação elétrica, conforme ilustra a Figura 15. Neste 

limite, devido ao estreitamento da distância entre as cargas condutoras, ocorre um 

fenômeno de tunelamento quântico, em que os elétrons transpõem um estado de energia 

através da interface polímero/carga condutora originando uma corrente elétrica como 

resultado da minimização do efeito de arqueamento de bandas em virtude da 

acumulação/liberação da carga elétrica nesta interface [25]. Esta dificuldade dos elétrons 

em transpor essa barreira de potencial neste estado de tunelamento resulta em uma perda 

de energia elétrica dissipada na forma de calor, sendo este o efeito Joule responsável pelo 

retorno da forma nos SMPCs eletroativos [7]. Ultrapassado este limite de percolação, o 

aumento da concentração da carga condutora aumenta a eficiência da condutividade 

elétrica do nanocompósito em virtude do aumento da rede percolada, até que um limite 

de condutividade é atingido pela saturação do sistema [24]. 
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Figura 15: Modelo esquemático do limite de percolação elétrica em compósitos poliméricos reforçados 

com cargas bidimensionais [24]. 

 

 Nanocompósitos condutores apresentam o potencial de serem empregados em 

diversas aplicações, como baterias recarregáveis, células combustíveis, cabeamento em 

aeronaves e componentes aeroespaciais, vestuários antiestáticos, materiais com 

blindagem eletromagnética, e dispositivos eletrônicos, como transistores e diodos 

[58,59]. No entanto, para o efeito de memória de forma, a adição de cargas condutoras 

em elevadas concentrações prejudica a deformação dos nanocompósitos, bem como 

diminui o efeito Joule, de interesse no retorno termoelétrico da forma.  

 Conforme mencionado no tópico 2.2.1., o negro de fumo e os CNTs são os 

materiais derivados do carbono mais empregados como cargas condutoras. O nanotubo 

de carbono é capaz de atingir a percolação elétrica a baixas concentrações em virtude da 

sua elevada razão de aspecto, aliada a boa condutividade elétrica, em especial apresentado 

pelo arranjo armchair (caráter metálico). No entanto, a adição de CNTs resulta na elevada 

rigidez do SMPC, além de possuir elevado custo [24]. Como alternativa à materiais mais 

acessíveis, o negro de fumo é bastante empregado, no entanto, maiores concentrações 

deste material são necessárias para atingir boas propriedades elétricas [66], chegando a 

20% em massa [5]. Contudo, elevados teores de carga resultam em um processo de 

aglomeração destas estruturas fragilizando as propriedades mecânicas do compósito. 

Sendo assim, o grafeno e seus derivados têm sido foco de estudos na incorporação em 

SMPs de forma a obter SMPCs com uma estrutura percolada com menores concentrações 

de carga quando comparado ao negro de fumo, e com potencial redução no custo de 

obtenção em relação aos nanotubos de carbono, de forma a não prejudicar a limitação em 

deformação final do compósito, conforme será discutido no capítulo 5 [24]. 
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2.3.1. Caracterização do efeito de memória de forma em nanocompósitos 

eletroativos  

 

Para a caracterização dos SMPCs eletroativos, as amostras são comumente 

configuradas em uma forma de “U” (Figura 16a), ao qual são conectadas a uma fonte de 

tensão DC e monitoradas por uma câmera infravermelho ou um multímetro digital capaz 

de controlar a temperatura do sistema [12,66,91]. A amostra é então pré-deformada e suas 

extremidades são conectadas aos eletrodos. Quando a tensão é a aplicada ao SMPC 

eletroativo, é verificado o retorno do mesmo em função do tempo (Figura 16b). No 

entanto, outras configurações de caracterização são encontradas, como o exemplo 

ilustrado na Figura 16c.  

 

   

 
Figura 16: Caracterização do SME em SMPCs, sendo a) dimensão comumente adotada para as amostras 

(adaptado de [12]), b) exemplo de um SMPU eletroativo contendo 25% em massa de negro de fumo, de 

forma a obter um retorno >95% em 25 segundos sob 60 V [91]; e c) SMPU reforçado com 5% em massa 

de CNT de paredes múltiplas, retornando a forma original em 10 segundos sob tensão de 40 V [12]. 

  

Dimensão da amostra 

Amostra pré-deformada 

a) b) 

c) 
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CAPÍTULO 3: INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO NO EFEITO DE 

MEMÓRIA DE FORMA DO POLIURETANO TERMOPLÁSTICO 

 

Em virtude da imiscibilidade entre as fases rígida e elastomérica do poliuretano 

termoplástico, o TPU passa a apresentar uma variação morfológica altamente dependente 

da relação tempo-temperatura, com um impacto direto em suas propriedades finais. Desta 

forma, um estudo mais aprofundado da estrutura morfológica do TPU sob uma condição 

de tratamento térmico se faz necessário. Sendo assim, este capítulo apresenta um estudo 

da influência da morfologia no efeito de memória de forma, quando este é submetido a 

um tratamento térmico. 

 

3.1. Introdução  

 

Conforme apresentado previamente no tópico 2.1.3. do capítulo 2, o poliuretano 

termoplástico é um polímero versátil em suas aplicações, estruturas e composições, que 

apresentam influência direta em seu efeito de memória de forma. Isto se deve às diferentes 

conformações que este polímero pode assumir. A primeira distinção feita entre os TPUs 

é quanto ao poliol utilizado na formação do segmento elastomérico, de forma a obter um 

poliuretano termoplástico à base de poliéster ou poliéter. Genericamente, TPUs à base de 

poliéster são mais flexíveis, porém menos resistentes a intempéries, hidrólise e 

microrganismos, quando comparados aos TPUs à base de poliéter [21,41]. 

Outro fator impactante nas propriedades deste material é a fração mássica entre os 

segmentos elastomérico e rígido. Esta fração, aliada ao comprimento da cadeia de cada 

segmento, apresenta influência significativa na morfologia do polímero. Isto se deve à 

tendência da fase rígida em se estruturar de forma ordenada com ela mesma, conforme 

previamente apresentado na Figura 4c. Desta forma, dependendo da concentração de fase 

rígida na estrutura do TPU, haverá um favorecimento para a separação de fase dos 

segmentos, resultando na formação de domínios mais bem definidos e ordenados [20,21]. 

Além dos fatores inerentes à composição do TPU, a temperatura é um agente 

externo de grande influência nas propriedades finais deste polímero. Sob calor, sua 

morfologia pode passar de um estado desordenado (Figura 17a) para um estado de maior 

ordem durante um processo lento de resfriamento ou quando este é submetido a um 

tratamento térmico, induzindo a formação de domínios (Figura 17b). 
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Figura 17: Modelo esquemático: a) de uma estrutura morfológica desordenada e b) da separação de fase 

entre os segmentos levando a formação de domínios (adaptado de [20]). 

 

Este fenômeno ocorre, pois o TPU apresenta múltiplas transições térmicas durante 

seu aquecimento. Além da transição vítrea do segmento elastomérico, que se apresenta 

em temperaturas abaixo de 0 ºC, as principais transições térmicas reportadas na literatura 

por meio da técnica de calorimetria exploratória diferencial (Differential Scanning 

Calorimetry – DSC) são basicamente três: I - transição vítrea do segmento rígido com o 

segmento elastomérico aliada a uma relaxação entálpica da estrutura (aprox. 70 ºC); II - 

um evento endotérmico referente à ordenação de curto alcance do segmento rígido (aprox. 

160 ºC); e III - eventos endotérmicos associados a ordem de longo alcance de regiões 

cristalinas do segmento rígido (aprox. 185 ºC), conforme ilustra a Figura 18a [17,20,92].  

 

            

Figura 18: a) Curva característica de DSC para o TPU exibindo suas multiplas transições térmicas [20], 

b) interações referentes aos eventos térmicos (adaptado de [17]). 

 

Cong Li et al. (2012) realizaram um estudo correlacionando as técnicas de DSC e 

Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy - FTIR) evidenciando quais interações estão relacionadas a cada 

um dos três eventos térmicos anteriormente descritos. Estas interações estão ilustradas na 
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Figura 18b, em que a região I, referente às ligações mais fracas entre os segmentos, é 

representada por pequenos círcurlos vermelhos, enquanto os círculos pontilhados na cor 

lilás referem-se às ordenações do segmento rígido da região II, que é precedido pela 

região III na cor verde, referente às estruturas de maior ordem do mesmo segmento.  

Estas interações entre as cadeias poliméricas do poliuretano termoplástico são 

majoritariamente ligações de hidrogênio, que podem se formar por diferentes 

grupamentos funcionais ao longo da estrutura química do TPU. A Figura 19 ilustra estas 

interações que podem ser ligações fracas (região I) - entre o segmento rígido (uretano) e 

o segmento elastomérico (éster ou éter) -, ou ligações mais fortes (regiões II e III) - entre 

os segmentos rígidos (uretano-uretano).  

 

 
 

Figura 19: Diferentes tipos de ligações de hidrogênio observadas no TPU [43]. 

 

Durante o tratamento térmico em diferentes tempos e temperaturas ocorre uma 

reorganização das cadeias poliméricas do TPU. Isto é possível, pois as temperaturas de 

tratamento térmico são comumente superiores à temperatura de dissociação da ligação 

entre os segmentos, representada pela região I. Assim tais ligações ficam disponíveis para 

se recombinarem durante este estado de maior energia. A recombinação destas ligações 

favorece a formação de novas estruturas ordenadas (regiões II e III). 

No estudo de Cong Li et al. (2012), os autores também discutiram qual a 

influência de um tratamento térmico a 170 °C, por 90 minutos, na morfologia do TPU, e 

por consequência, em suas temperaturas de transição e interações da cadeia polimérica 

(Figura 20a). 

 

Uretano-Uretano Uretano-Éter Uretano-Éster 
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Figura 20: Efeito do tratamento térmico: a) nas interações da cadeia polimérica (adaptado de [17]), e b) 

na curva de DSC para o TPU [15]. 
 

Uma vez que a temperatura de 170 °C supera a dissociação da interação da região 

I e parte da região II, novas ligações de hidrogênio são mais facilmente geradas formando 

regiões ou domínios rígidos de longe alcance (região III). Conforme mostra o gráfico da 

Figura 20b, quanto maior a temperatura do tratamento térmico, mais deslocados para a 

direita são os picos de fusão relacionados às regiões de ordem II e III. Estes picos 

apresentam também maior intensidade em temperaturas mais elevadas, uma vez que uma 

maior energia é necessária para vencer essas novas interações mais bem ordenadas, 

resultante dos domínios formados na separação de fases, que passam a apresentar picos 

mais bem definidos. 

A fim de controlar a morfologia do TPU em busca de propriedades específicas 

e/ou para aliviar tensões internas de processamento, diversos estudos recorrem à 

utilização de tratamentos térmicos [14–18]. Sob o tratamento térmico acima da Ttrans, a 

alta mobilidade das cadeias poliméricas, associada à dissociação da interação das ligações 

de hidrogênio entre os segmentos rígidos e elastoméricos, contribui para a separação de 

fases e formação de domínios rígidos (Hard Domains – HD) e elastoméricos (Soft 

Domains – SD) [16,18,93,94]. Este fenômeno mostrou uma influência significativa no 

SME por meio do controle do tempo e da temperatura de tratamento térmico (Annealing 

Temperature – Ta), conforme previamente reportado na literatura [14,47,95–97]. 

Zhuo, H. et al. (2011) explorou diferentes temperaturas de tratamento térmico em 

nanofibras de SMPU e correlacionou o SME com as temperaturas de cristalização (Tc) e 

fusão (Tm) e o grau de cristalinidade (Xc) para cada temperatura. Para elevados valores 

de Ta, os autores observaram um Xc maior; entretanto, se os valores de Ta ultrapassassem 
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a Tm dos domínios rígidos, o Xc diminuía significativamente, enquanto um aumento na 

Tc e na Tm dos domínios elastoméricos (SD) eram observadas [95].  

Um estudo mais detalhado da influência do tempo e da Ta nos parâmetros razão 

de fixação da forma (Rf) e razão de recuperação da forma (Rr) foi desenvolvido por Lai, 

S. M. et al. (2016) para TPU puro e blendas de poli (ácido láctico) (PLA)/TPU [96]. A 

partir deste estudo, os autores observaram um aumento significativo em Rr das blendas 

PLA/TPU (60/40) tratadas termicamente a 125 ºC por 3 horas. A mesma tendência foi 

observada para TPU puro; entretanto, dependendo da Ta, o Rf poderia diminuir para 

tempos maiores de tratamento térmico, em virtude da formação de domínios mais 

homogêneos que passavam a impedir a fixação das cadeias poliméricas [96].  

Apesar da influência do tratamento térmico no SME já ter sido relatada na 

literatura, a correlação entre a separação de fase decorrente do tratamento térmico com o 

efeito da memória de forma em TPUs ainda não é completamente compreendida. Uma 

vez que a morfologia do TPU, bem como suas temperaturas de transição térmica são 

cruciais no SME, é necessário um entendimento mais profundo do mecanismo que rege 

este efeito, especialmente em aplicações onde mudanças morfológicas não controladas 

podem ser danosas, como em aplicações biomédicas (por exemplo, stents, sutura 

inteligentes, dispositivos de trombectomia, cateteres ativos, etc.) [97,98]. Esta 

necessidade também se deve pela obtenção deste material ser comumente via mistura por 

solução, o que pode resultar em solventes residuais após a obtenção dos filmes, além de 

umidade absorvida, uma vez que a temperatura de transição da região I do TPU (aprox. 

70 ºC) é inferior a temperatura comumente empregada na secagem destes materiais.  

Sendo assim, este estudo buscou esclarecer quais alterações morfológicas o TPU 

em questão apresenta quando tratado termicamente pelos tempos de 0, 8, 16 e 24 horas, 

respectivamente, sob uma temperatura de 110 ºC (próxima a temperatura de secagem do 

material); e ainda, qual a influências destas alterações morfológicas no efeito de memória 

de forma do poliuretano termoplástico. 

 

3.2. Experimental 

 

3.2.1. Materiais 

 

 O poliuretano termoplástico utilizado neste estudo é um TPU à base de poliéster, 

da linha Delthane®, Série X, dureza 80 Shore A (ANEXO I), fornecido pela empresa 

Delmac do Brasil. Esta especificação apresenta uma fração mássica estimada de 20-30% 
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de segmento rígido. O diisocianato é de fonte MDI ou NDI, e o extensor de cadeia é um 

diol comercial 1,4 – butanodiol (BDO). O poliol responsável pela contribuição 

elastomérica, é por sua vez, oriundo da reação de condensação de um ácido adípico e um 

etileno glicol, formando possivelmente um poli (adipato de etileno) (PEA), como a base 

poliéster deste polímero [41]. O solvente utilizado foi o tetrahidrofurano (THF), marca 

Synth. 

 

3.2.2. Obtenção dos filmes e tratamento térmico 

 

Os filmes de TPU foram produzidos pela técnica de obtenção via mistura por 

solução. Os pellets foram solubilizados em THF, em uma concentração de 10% em massa 

de polímero, permanecendo em agitação na solução em um agitador magnético por 5 

horas, a 75 ºC. Após solubilizada, a solução foi depositada em um recipiente de vidro, 

parcialmente encoberto, que permaneceu em evaporação em temperatura ambiente por 

cerca de uma semana, formando filmes uniformes de espessura inferior a 1 mm. Os filmes 

foram então secos sob vácuo por 5 horas, a 90 ºC, conforme indicação do fabricante, para 

a remoção de todo solvente residual. O tratamento térmico foi realizado em uma estufa à 

vácuo (500 mmHg) em uma temperatura de 110 ºC, pelos tempos de (0, 8, 16 e 24) horas.  

 

3.2.3. Caracterizações 

 

a. Análises Térmicas 

 

Análise Termogravimétrica 

 

A fim de identificar as temperaturas de degradação dos filmes obtidos, a análise 

termogravimétrica (Thermogravimetric Analysis – TGA) das amostras foi realizada no 

MackGraphe em um equipamento SDT Q600, da marca TA Instruments. As amostras 

foram aquecidas de 30 a 800 ºC, com uma taxa de aquecimento de 10 ºC/min, em 

atmosfera de nitrogênio (50 ml/min). 

 

Calorimetria Exploratória Diferencial 

  

 A análise de calorimetria exploratória diferencial foi realizada no IPT em um 

equipamento modelo DSC 822, da marca Mettler Toledo, primeiramente para o TPU sem 

http://pdf.directindustry.com/pdf/ta-instruments/sdt-q600/38477-632746.html
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tratamento térmico (após a solubilização e secagem) a fim de conhecer os principais 

eventos térmicos apresentados pelo polímero. Nesta análise, o TPU 0h foi submetido a 

um primeiro resfriamento até -55 ºC; no qual a amostra foi aquecida de -55 ºC a 220 ºC, 

resfriada até a temperatura de 0 ºC; e aquecida novamente de 0 ºC a 220 ºC. Uma taxa de 

10 ºC/min foi utilizada para todas as rampas de aquecimento e resfriamento, em atmosfera 

de N2 (50 ml/min). Para o estudo da influência do tratamento térmico nos referidos 

eventos térmicos, foi realizada uma segunda análise na taxa de 20 ºC/min e uma faixa de 

temperatura de 25 a 220 ºC, para todos os filmes tratados termicamente pelos tempos de 

0, 8, 16 e 24 horas. 

 

b. Determinação do grau de separação de fases 

 

Espectroscopia no Infravermelho 

 

O estudo da influência da separação de fases nas ligações de hidrogênio do TPU 

foi realizado no MackGraphe por espectroscopia no infravermelho, utilizando o modo de 

Refletância Total Atenuada (ATR), em um equipamento Schimadzu, com resolução de 4 

cm-1 e número de varreduras equivalente a 32. 

 

Espalhamento de raios-X a baixo ângulo  

 

O efeito da separação de fases na morfologia dos domínios formados foi avaliado 

pelo espalhamento de raios-X a baixo ângulo, na linha SAXS1 do laboratório nacional de 

luz sincrotron (LNLS). Foi utilizado um tempo de exposição de 3 s e um vetor de 3 nm-

1. O software utilizado para a análise dos dados foi o Fit2D. 

 

c. Ensaios Mecânicos 

 

Análise Termo Dinâmico-mecânica  

 

 A influência do tratamento térmico nas propriedades viscoelásticas do TPU foi 

realizada por meio da análise termo dinâmico-mecânica em um equipamento DMA 8000, 

da marca Perkin Elmer, localizado no departamento de Engenharia de Materiais do 

Mackenzie, no modo de tração aplicando uma frequência de 1 Hz em uma amplitude de 

http://www.fciencias.com/2014/11/13/espectroscopia-de-infravermelhos-ftir-laboratorio-online/
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0,02 mm. A faixa de temperatura utilizada foi de -100 a 150 ºC com rampa de 2 ºC/min. 

Foram utilizadas amostras de dimensões equivalentes a: (10 x 10 x 1) mm³. 

 

Ensaio de tração  

 

 A variação na rigidez do TPU tratado termicamente foi avaliada por meio do 

ensaio de tração realizado à temperatura ambiente em uma máquina universal de ensaios 

INSTRON, localizado no IPT, utilizando-se uma célula de carga de 5 kN e uma 

velocidade de 500 mm/min. O ensaio foi realizado de acordo com a norma ISO 37, com 

dimensões do corpo de prova referentes ao Tipo 4 da norma. 

 

d. Caracterização do efeito de memória de forma 

 

A caracterização do efeito de memória de forma foi desenvolvida em um 

Reômetro Anton Paar MCR 702, localizado no laboratório de reologia do MackGraphe, 

com a geometria SRF, em uma temperatura variando de 90 ºC a 40 ºC, e uma tensão de 2 

MPa, conforme descrito no APENDICE I. 

 

3.3. Resultados e Discussões 

 

3.3.1. Análise Térmica 

 

Análise Termogravimétrica 

 

Considerando que os filmes de poliuretano termoplástico tratados termicamente 

pelos tempos de 0, 8, 16 e 24 horas foram obtidos via mistura por solução, primeiro foi 

avaliada a presença de umidade e/ou solventes residuais nos mesmos pela análise 

termogravimétrica dos materiais, conforme apresentado na Figura 21. 
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Figura 21: a) Curva termogravimétrica e b) derivada primeira da curva termogravimétrica (DTG) dos 

filmes de TPU tratados termicamente pelos tempos de 0, 8, 16 e 24 horas. 

 

 A Figura 21a apresenta uma perda de massa até 150 ºC inferior à 1% para todos 

os filmes de TPU, indicando baixa retenção de umidade e/ou solventes residuais na cadeia 

polimérica, independente do tempo de tratamento térmico.  

Conforme reportado na literatura, os primeiros picos apresentados pela DTG 

(Figura 21b), por volta de 350 °C, correspondem à dissociação ou despolimerização do 

grupo uretano – pertencente ao segmento rígido – resultando na formação de dióxido de 

carbono (CO2) durante a degradação proveniente do diisocianato e do diol, como extensor 

de cadeia. O pico de maior intensidade em 400 °C é descrito como a decomposição do 

segmento elastomérico, enquanto degradações em temperaturas maiores (500 °C a 700 

a) 

b) 
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°C) correspondem a degradação do carbono residual [17,99,100]. Esta degradação de 500 

°C a 700 °C é verificada em análises sob atmosfera de ar sintético, no qual o carbono 

residual reage com o oxigênio sendo liberado em forma de CO2. Por este motivo, não é 

observada uma perda significativa nesta faixa de temperatura da Figura 21. 

Além das temperaturas acima descritas, é observado um início de degradação 

destes materiais em temperaturas próximas a 225 °C. Desta forma, foram realizados 

ensaio de Calorimetria Exploratória Diferencial com aquecimento até 220 °C. 

 

Calorimetria Exploratória Diferencial 

 

Uma análise inicial com uma faixa de temperatura mais ampla foi realizada para 

o TPU sem tratamento térmico de forma a conhecer seus principais eventos térmicos. Os 

resultados da análise de DSC são apresentados na Figura 22. 
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Figura 22: Calorimetria exploratória diferencial do TPU sem tratamento térmico, nas rampas de: a) 

primeiro aquecimento, com a temperatura de tratamento térmico indicada em 110 ºC; e b) resfriamento e 

segundo aquecimento. 

 

A primeira rampa de aquecimento (Figura 22a) apresenta um primeiro evento 

térmico, verificado por uma mudança na linha base da curva a cerca de -40 °C, referente 

a transição vítrea do segmento elastomérico. Em temperaturas positivas, um segundo 

evento térmico é verificado em aproximadamente 70 ºC, atribuído às fracas interações 

entre as cadeiras poliméricas dos segmentos rígidos com as cadeias dos segmentos 

elastoméricos, referente a região I ilustrada na Figura 18b. A região II, atribuída as regiões 

de pequena ordem entre os segmentos rígidos, pode ser associada ao pico endotérmico 

localizado em 130 ºC. Por fim, a região III é composta diversos picos sobrepostos por 

volta de 190 ºC, indicando estruturas de maior ordem entre os segmentos rígidos, no 

entando, com tamanhos de HDs diferentes. 

a) 

b) 

I II 
III 
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Durante o resfriamento é observado um pico de cristalização por volta de 75 ºC 

(Figura 22b), enquanto no segundo aquecimento é verificado um evento endotérmico em 

uma larga faixa de temperatura, com pico em 156 ºC, referente a dissociação das novas 

estruturas ordenas formadas na lenta taxa de cristalização. Este evento sugere um 

desaparecimento da região I, aliado a formação de domínios rígidos com tamanhos 

intermediários atrelados as regiões II e III, conforme discutido na Figura 20a. Segundo 

Cong Li (2012), o desaparecimento da transição vítrea correspondente a região I é 

atribuído ao aumento na ordenação do segmento rígido de forma a restringir sua 

mobilidade [17].   

Em uma eventual secagem do TPU com temperaturas superiores a 90 ºC, tal 

condição aplicada superaria o primeiro evento térmico indicado pela região I, resultando 

em uma alteração morfológica em sua estrutura a longo prazo. Sendo assim, um 

tratamento térmico a 110 ºC foi definido para permanecer pelos tempos de 8, 16 e 24 

horas, e uma nova análise em uma maior taxa de aquecimento (20 ºC/min) foi realizada 

para todos os filmes de forma a verificar esta alteração morfológica em função do tempo, 

conforme apresenta a Figura 23. 

 

 
Figura 23: Primeira rampa de aquecimento para os filmes tratados termicamente por 0, 8, 16 e 24 horas. 

 

Na Figura 23 é indicada por uma seta pontilhada (primeira a esquerda) uma 

diminuição gradual na temperatura do pico endotérmico referente a região I à medida em 

que o TPU é tratado termicamente por tempos maiores. O fenômeno inverso é verificado, 

ainda mais pronunciado, na região II para maiores tempos de tratamento térmico, sendo 

Tratamento térmico 

(110 °C) 
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o pico do evento endotérmico referente a esta região deslocado em aproximadamente 20 

ºC após 24h de tratamento térmico (Tabela 2). Este efeito é possivelmente atribuído à 

formação de novas ligações entre os segmentos rígidos dissociados em temperaturas 

menores, em virtude da proximidade da temperatura de tratamento térmico indicada pela 

linha tracejada laranja. Estes novos segmentos rígidos ligados pertenciam anteriormente 

a região I, sendo este o possível motivo da diminuição na temperatura dos eventos 

endotérmicos desta região, conforme apontado anteriormente. Para temperaturas maiores 

(região III) também é verificada uma diminuição no pico de fusão, sugerindo a formação 

de regiões ordenadas de tamanhos menores. Simultaneamente, os HDs de longo alcance, 

principalmente os segmentos superficiais, se dissociam para formar estruturas menos 

ordenadas localizadas em torno dos HDs, conforme indicado pelo alargamento do pico 

associado à região III e pelo aparecimento de um pequeno pico endotérmico a cerca de 

160 °C nas curvas tratadas termicamente por 16h e 24h (setas laranja). 

A Tabela 2 apresenta os valores de cada evento térmico identificado e suas 

entalpias de ligação, calculadas conforme apresenta o APÊNDICE II. 

 
Tabela 2: Temperaturas das transições térmicas (ºC) e suas respectivas entalpias de ligação (J/g) 

identificadas na primeira rampa de aquecimento para todos os filmes. 
 I II III 

 TI ΔHI TII ΔHII TIII ΔHIII 

0h 70,11 0,95 100,73 0,51 180,60 3,12 

8h 64,78 0,93 123,36 1,21 178,27 3,13 

16h 64,69 0,83 123,90 1,56 176,46 2,93 

24h 64,72 0,86 132,60 1,26 176,52 2,73 

 

Para a caracterização termomecânica referente a avaliação do efeito de memória 

de forma, a temperatura de transição para a programação do TPU é aquela representada 

pela região I [42,46,47]. Por esse motivo, foi considerado um valor médio entre os tempos 

de tratamento térmico de Ttrans = 65 ºC. Para superar todos os limites inferior e superior 

do evento térmico referente a região I para todos os tempos, foi adotada para a 

caracterização uma temperatura de programação de Ttrans ± 25 ºC, correspondendo a uma 

variação de 40 ºC a 90 ºC. 

 

3.3.2. Determinação do grau de separação de fases  

 

 Para avaliar o efeito do o tratamento térmico a 110 ºC nas interações químicas 

entre as cadeias poliméricas do TPU, foi realizada primeiramente a técnica de 

Espectroscopia no Infravermelho para todos os filmes, conforme apresenta a Figura 24. 
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Figura 24: Espectroscopia de Infravermelho para as amostras tratadas termicamente por 0, 8, 16 e 24 

horas. 

 

A Figura 24 apresenta uma banda de absorção em 3333 cm-1, referente a vibração 

de estiramento da ligação N-H na amida secundária, seguida pelo estiramento vibracional 

da ligação C-H2, com base nas absorções em (2958 e 2868) cm-1, que também é verificada 

em 1414 cm-1 pela sua deformação angular no plano. O grupo uretano pode ser 

identificado pelas bandas de absorção: 1732 cm-1 (estiramento da ligação C=O – amida 

I) e 1531 cm-1 (deformação angular no plano do grupo NH – amida II). O estiramento da 

ligação C=O referente a banda de absorção 1732 cm-1, também pode ser relacionada a 

carbonila presente no segmento referente ao poliéster. Este pode ainda apresentar uma 

banda de estiramento em 1224 cm-1, referente ao grupo éster (COOC). O anel benzênico 

proveniente do diisocianato é caracterizado pela absorção em (1597, 818 e 772) cm-1 

[17,101–103].  

 Conforme discutido na introdução deste capítulo, as ligações afetadas na 

separação de fase entre os HDs são as ligações de hidrogênio entre os segmentos uretano-

uretano e uretano-éster (Figura 19). Assim, a avaliação da influência do efeito do 

tratamento térmico nestas ligações hidrogênio do TPU foi analisada conforme apresenta 

a Figura 25.  

 

ν(N-H) 
ν(C-H2) 

ν(C=O) 

Poliéster 

Grupo uretano 
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Figura 25: Espectros referentes às ligações de hidrogênio: a) uretano-uretano e b) éster-uretano [20]. 

  

Uma primeira análise é realizada quanto ao deslocamento da banda 3333 cm-1, 

conforme apresenta a Figura 25a. A amina secundária quando não ligada em ligação de 

hidrogênio tende a deslocar sua banda para a esquerda, em 3440 cm-1 [20]. Nesta figura, 

não é verificado nenhum deslocamento característico desse fenômeno neste modo 

vibracional. Este pode ser um indício da predominância dos grupos amida já ligados a um 

oxigênio, por ligação de hidrogênio, não variando com o tempo de tratamento térmico.  

A Figura 25b apresenta as bandas de absorção referentes a ligação de hidrogênio 

entre o grupo uretano e a carbonila (C=O) do grupo éster (região I). A absorção em 1732 

cm-1 é atribuída às carbonilas não ligadas em ligação de hidrogênio, enquanto a absorção 

em 1702 cm-1 é associada às carbonilas ligadas, preferencialmente nas interfaces entre os 

domínios [22,104]. Com isso, é possível avaliar o grau de ligação de hidrogênio pela 

razão da intensidade (I) dessas duas bandas. O cálculo desta razão fornece o grau de 

separação de fase (Degree of Phase Separation – DPS), conforme apresenta a equação 

(10):  

Ligação de Hidrogênio: 
a) 

b) 

uretano-uretano 

éster-uretano 
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𝐷𝑃𝑆 =

𝐼1702
𝐼1732
⁄

(
𝐼1702

𝐼1732
⁄ ) + 1

 (10) 

 

onde a intensidade das bandas (1702 e 1732) cm-1 foram calculadas a partir da 

deconvolução da região espectral entre 1660 a 1750 cm-1, no qual, uma função de Gauss 

foi utilizada para o ajuste e cálculo das intensidades [20,104–106]. Os resultados obtidos 

são apresentados na Figura 26 e seus valores na Tabela 3, apresentada no próximo tópico. 

 

 
Figura 26: Grau de separação de fase dos filmes de TPU tratados termicamente. 

  

A Figura 26 apresenta um aumento no valor de DPS com o aumento do tempo de 

tratamento térmico, sugerindo uma estrutura com domínios mais bem definidos e 

ordenados decorrentes da separação de fases, conforme observado por Li, C. et al. (2012) 

[17], discutido anteriormente nas curvas DSC e verificado na Figura 20a. No entanto, é 

importante notar que a presença de uma carbonila de poliéster que não entra na estrutura 

dos HDs, mas contribui para formar ligações de hidrogênio com o segmento rígido, pode 

levar a um mal-entendido dos dados de FTIR. Assim, os dados FTIR por si só não podem 

contribuir para definir o efeito do tratamento térmico, eles são úteis apenas para avaliar a 

formação de uma rede de ligações de hidrogênio mais extensa. 

Sendo assim, a técnica de Espalhamento de raios-X a baixo ângulo (Small Angle 

X-ray Scattering - SAXS) auxilia no entendimento quantitativo destes domínios formados, 

bem como a polidispesividade destes [16,18,104]. Isto é possível uma vez que estes 
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segmentos apresentam diferentes densidades eletrônicas [16,18]. Os resultados obtidos 

para os filmes de TPU são apresentados na Figura 27. 

 

 

 

 
Figura 27: Intensidade difratada em função do vetor de espalhamento e sua correção de Lorentz 

(q².I(q)). 

 

 Através das imagens obtidas pela técnica de SAXS (Figura 27a), e com o auxílio 

do programa Fit2D foi identificado o vetor de espalhamento (q) correspondente a maior 

intensidade (qm) das curvas dos filmes (Figura 27b), possibilitando o cálculo da distância 

(d) entre os domínios utilizando a equação de Bragg, conforme descreve a equação (11). 

 

𝑑 =
2𝜋

𝑞𝑚
 (11) 

 

a) 0h 8h 16h 24h 

b) 
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A polidispersividade (M*) destes domínios, também foi calculada, utilizando o 

vetor de máxima intensidade (qm) e o ponto de inflexão da tangente do pico, na 

intersecção com o eixo x (q0) (equação (12)).  

 

𝑀∗ =
𝑞0
𝑞𝑚

 (12) 

  

 Além disso, a diferença de densidades de elétrons pode ser avaliada 

quantitativamente pelo invariante Q (equação (13)). O valor de Q descreve a flutuação da 

densidade de elétrons do polímero e é uma boa aproximação para estimar o grau geral de 

separação de fases (DPS) em TPU. 

 

𝑄 = ∫ 𝑞2𝐼(𝑞)𝑑𝑞
∞

0

 (13) 

  

 Os resultados calculados de acordo com as equações (11), (12) e (13), foram 

comparados ao grau de separação de fases obtido pela técnica de FITR, conforme 

apresenta a Tabela 3.  

 

Tabela 3: Parâmetro morfológicos obtidos pelas técnicas de SAXS e FTIR. 

 FTIR SAXS 

 Grau de separação 

de fases (DPS) 

Distância entre domínios 

(d - nm) 

Polidispersividade 

(M*) 

Invariante 

(Q) 

0h 0,40 13,17 2,05 0,085 

8h 0,40 13,01 1,94 0,080 

16h 0,43 13,20 1,92 0,056 

24h 0,44 13,12 1,92 0,068 

 

Os resultados de d e M*, indicados na Tabela 3, mostram uma pequena tendência 

na redução da polidispersidade enquanto a distância interdomínios não muda 

significativamente com o tratamento térmico. Esse fenômeno sugere que como 

consequência do tratamento térmico, os domínios rígidos se organizam de forma mais 

ordenada e também homogeneamente espaçadas entre si, também observado por Lai, S. 

M. et al. (2016) através da técnicas de MEV, para tempos maiores de tratamento térmico 

[96]. Também é importante notar que a intensidade difratada no menor vetor (q) reduz 

com o tempo de tratamento térmico (Figura 27a), o que sugere que as partículas maiores 

(provavelmente as mais desordenadas, referentes a região II no TPU 0h, bem como nas 

regiões de borda dos HDs) se dissociam e formam domínios rígidos de curto alcance 
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menos densos (logo, pouco sensíveis à esta técnica), menores e melhor ordenados (ou 

seja, aqueles correspondentes à região II em TPU tratados termicamente por 8h e 16h). 

Em tempos de tratamento térmico mais longos (16h e 24h), os HDs de curto alcance se 

reorganizam em estruturas maiores que contribuem para aumentar a intensidade difratada 

no vetor inferior (q) e no invariante (Q). Quando este processo ocorre nas vizinhanças das 

partículas referentes a região III, a forma do pico de fusão no DSC muda (como acontece 

após 24h de tratamento térmico, indicado pela seta laranja na Figura 23) e a distância de 

separação não muda significativamente. 

 

3.3.3. Correlação entre a separação de fases e as propriedades mecânicas do TPU 

 

 As propriedades mecânicas do TPU tratado termicamente foram investigadas por 

meio dos ensaios de resistência a tração e da análise termo dinâmico-mecânica (DMTA), 

conforme resultados apresentados na Figura 28. 
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Figura 28: a) Curva tensão vs deformação, b) módulo de armazenamento (E’) e módulo de perda (E”) e 

c) tan delta dos filmes de TPU tratados termicamente pelos tempos de 0, 8, 16 e 24 horas. 

 

a) 

b) 

c) 
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 Os ensaios de tração foram realizados em temperatura ambiente para investigar a 

influência das variações morfológicas discutidas anteriormente nas propriedades 

mecânicas não lineares sob alta taxa de deformação. Conforme apresenta a Figura 28a, 

os filmes de TPU submetidos a maiores tempos de tratamento térmico, passaram a 

apresentar um comportamento mais rígido, ou seja, um aumento no módulo de Young de 

cerca de 34% após 24 horas de tratamento térmico (Tabela 4). Segundo Yanagihara, Y. 

et al. (2013), o tratamento térmico melhora significativamente as propriedades mecânicas 

e térmicas do TPU, devido à separação em microfase, em que o segmento rígido atua 

como pontos de reticulação física, enquanto o segmento elastomérico proporciona a 

flexibilidade do polímero [18]. Em seu estudo seguinte [16], os autores relataram um 

aumento notável na rigidez do TPU tratado termicamente em até 8% de deformação. O 

módulo de Young da amostra fundida e resfriada bruscamente era de 5,6 MPa em 

comparação com 24,7 MPa exibido pelo TPU tratado termicamente a 110 ºC em 16 horas. 

Este fenômeno foi atribuído a formação de domínios rígidos e a densificação por 

alinhamento das cadeias dos segmentos rígidos devido à ligação de hidrogênio entre seus 

grupos uretano [16]. 

 A partir dos dados reportados na Tabela 4, vale ressaltar que o maior salto em 

aumento do módulo de Young ocorre após 8 horas de tratamento térmico (29%), análogo 

ao salto em propriedade térmica, observado no DSC para a região II. Este fenômeno pode 

associado ao fato do tratamento térmico (Ta) a 110 ºC estar localizado no meio do evento 

térmico referente à região II para TPU 0h (Figura 23), o que pode se um acelerador na 

cinética de dissociação e recombinação das ligações de hidrogênio entre os segmentos, 

levando a formação de domínios rígidos de curto alcance, conforme previamente 

discutido. 

 O efeito da separação de fases na componente elástica do TPU foi avaliado na 

região linear de deformação pela técnica de DMTA a fim de compreender suas 

propriedades termomecânicas. A Figura 28b apresenta os módulos de armazenamento 

(E') e de perda (E") para as amostras tratadas termicamente e seus respectivos tan deltas 

(Figura 28c). A partir dessas curvas, os valores de transição vítrea referente a cada 

domínio (elastomérico e rígido) e os módulos E' e E" a 40 ºC e 90 ºC (Ttrans ± 25 ºC) foram 

coletados e apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4: Propriedades mecânicas do TPU tratado termicamente: Módulo de Young (E) pelo ensaio de 

tração e valores do módulo de armazenamento (E’) e de perda (E”) para as temperaturas de 40 e 90 ºC, 

e valores da transição vítrea (Tg) dos domínios rígido (HD) e elastomérico (SD). 

 Ensaio de Resistência a Tração Análise Termo Dinâmico-mecânica 

 E (MPa) 
E’ e E” (MPa) Tg (ºC) 

E’(40 ºC) E”(40 ºC) E’(90 ºC) E”(90 ºC) TgHD TgSD 

0h 21,4 ± 0,7 29,3 2,2 11,2 1,4 -35,7 62,2 

8h 27,7 ± 0,4 29,8 2,3 14,3 1,5 -34,8 59,4 

16h 28,3 ± 0,8 28,4 2,2 14,2 1,5 -33,7 59,1 

24h 28,7 ± 0,7 31,0 2,3 15,1 1,5 -35,0 57,8 

  

 O módulo de armazenamento (E') representa a energia absorvida (armazenada) e 

recuperada em cada ciclo de carga ou frequência, correspondendo à resposta elástica do 

material [107], crucial para a recuperação da forma durante a caracterização 

termomecânica. Em comparação ao TPU 0h, é observado um aumento em E' equivalente 

a 6%, após 24 horas à 40 ºC, e de 35%, após 24 horas à 90 ºC, análogo ao aumento em 

módulo de Young observado no ensaio de tração. Novamente, um aumento significativo 

nos valores do módulo de armazenamento foi observado após 8 horas de tratamento 

térmico (28%), conforme discutido anteriormente. O módulo de perda (E”), entretanto, 

não apresentou variações significativas em nenhuma temperatura analisada, indicando 

baixa influência das modificações morfológicas após o tratamento térmico na energia 

dissipada durante o relaxamento da cadeia. 

 A tan delta está relacionada à perda de energia viscosa durante a deformação 

cíclica dissipada pelo atrito viscoso, e um acréscimo nessa grandeza indica um aumento 

na absorção de energia convertida em calor [40]. Por outro lado, o aumento da 

cristalinidade proporciona um aumento na rigidez do polímero indicado por valores mais 

baixos de tan delta [108], semelhantes aos observados para TPU recozido 24 horas entre 

40 e 90 ºC (Figura 28b), atribuídos a formação de HDs de curto alcance. 

 A Tabela 4 mostra os valores de Tg do domínio elastomérico (SD), obtidos pelo 

pico máximo de tan delta em torno de -35 ºC, que não se alteram significativamente com 

o tratamento térmico. Por outro lado, a transição vítrea referente aos HDs apresentou a 

mesma tendência de redução em temperatura daquela discutida para os resultados de DSC 

(TI na Tabela 2). Sabe-se que a Tg adquirida por diferentes técnicas pode apresentar 

pequenas variações em seus valores; entretanto, um ΔT semelhante de mais de 4 ºC foi 

obtido em ambas as técnicas, reforçando a hipótese de separação de fases contribuindo 

para a formação de novos domínios rígidos ordenados de curto alcance [17]. Esta 

diminuição em tan delta foi também atribuída à separação de fases por Kim, et al. (1996) 
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sugerindo que os HDs podem efetivamente atuar como cargas de reforço na estrutura 

polimérica [108]. 

 

3.3.4. Influência do tratamento térmico no efeito de memória de forma do 

poliuretano termoplástico 

 

A caracterização do efeito de memória de forma realizada neste estudo foi 

desenvolvida em um reômetro rotacional MRC 702, conforme apresentado no APENDICE 

I. A temperatura utilizada como Ttrans nesta análise foi a temperatura de dissociação da 

ligação éster-uretano, referente a região I determinada pelo DSC (Tabela 2). 

Considerando a média dos valores entre os quatro tempos de tratamento térmico, a Ttrans 

foi considerada equivalente a 65 ºC. Para a programação do SME das amostras, foi 

utilizada uma variação aproximada de Ttrans ± 25 ºC, de modo a garantir que as 

temperaturas máxima e mínima (90 a 40 ºC) contemplassem os limites da faixa de 

transição térmica da região I. Feng Long Ji et al. (2007) sugere que frações de segmentos 

rígidos entre 30 a 50% devem ser deformados em no mínimo 100% para se obter uma 

boa fixação da forma [42]. Como o TPU utilizado neste estudo apresenta fração mássica 

estimada entre 20 a 30% de segmento rígido, foi considerada essa deformação mínima 

como referência, correspondendo a uma tensão de 2 MPa definida experimentalmente.   

A média dos resultados para o poliuretano termoplástico sem tratamento térmico 

foi apresentada na Figura 59c, enquanto as curvas de tensão vs deformação e os valores 

calculados para Rf e Rr para todos os filmes são apresentados na Figura 29. 
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Figura 29: a) Ciclo termomecânico em função da tensão vs deformação e b) valores de Rf e Rr 

calculados para as amostras tratadas termicamente. 

 

Conforme mencionado no tópico 2.1.4. do capítulo 2, o ciclo termomecânico 

também pode ser analisado em função da tensão vs deformação (Figura 29a), onde 

informações valiosas sobre rigidez e deformação total podem ser avaliadas [35,40,55]. 

Para TPU 0h observa-se uma deformação máxima (εload) acima de 230%, enquanto o TPU 

tratado termicamente por tempos maiores, essa deformação diminuiu significativamente 

para 150%, 140% e 105%, por 8, 16 e 24 horas, respectivamente. Vale notar que a 

deformação máxima referente ao TPU tratado termicamente por 24 horas corresponde a 

menos da metade da deformação desempenhada pelo TPU 0h. Esse comportamento está 
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associado à formação de novas estruturas ordenadas resultantes de um maior grau de 

separação de fases, que atuam como reticulação física na morfologia do TPU, atribuído 

ao aumento na rigidez do material, conforme observado na Figura 28a. 

A Figura 29b, por sua vez, apresenta a razão de fixação da forma - Rf (azul) e a 

razão de recuperação da forma - Rr (verde), calculadas de acordo com as equações (1) e 

(2). Rr mede a porcentagem de retorno na deformação (ε) da forma temporária para a 

forma original (εrec), e exibe um ligeiro aumento para todas as amostras tratadas 

termicamente. Embora o aumento observado não tenha sido linear, a formação de novas 

estruturas ordenadas de HD pareceu contribuir para a recuperação da forma, análogo ao 

observado por Ji et al. (2007), que mostraram que os valores mais elevados de 

recuperação da forma foram atribuídos a presença de HDs mais bem definidos em 

poliuretanos segmentados [42]. O aumento significativo nos valores de Rr para TPU 8h 

seguiu a mesma tendência das propriedades mecânicas. No entanto, para tempos de 

tratamento térmico mais longos, Rr parece se estabilizar, indicando uma saturação na 

capacidade de retornar à sua forma original, uma vez que a modificação posterior da 

morfologia não afeta o comportamento termomecânico das amostras de TPU tratadas 

termicamente. 

Em relação à razão de fixação da forma, Rf está relacionado ao componente 

elástico do material e descreve a capacidade de estabilizar sua forma temporária [108], 

isto é, quanto maior é o seu valor, maior será a deformação (ε) após o alívio da tensão. 

Para o TPU 0h observa-se um retorno considerável na deformação plástica da amostra 

com valor de Rf ≈ 65%. Para o TPU tratado termicamente por tempos maiores, uma 

diminuição gradual de Rf foi observada (aproximadamente 60%, 59% e 56% para 8, 16 e 

24 horas, respectivamente), como também observado por Lai, S. M. et al. (2016) [96]. 

Este comportamento pode ser correlacionado ao aumento no módulo de Young (Tabela 

4) atribuído a formação de novo HDs de curto alcance (região II), que atuam de maneira 

a reter a forma após o alívio de tensão, bem como a diminuição do número de interações 

fracas entre os segmentos rígido e elastomérico, referente a região I (conforme discutido 

pela redução em TI e ΔHI na Tabela 2, e TgHD na Tabela 4). 

Por esse motivo, as análises de DSC foram realizadas para a forma temporária do 

TPU 0h e tratado termicamente por 24 horas e comparadas com as curvas de suas formas 

originais, conforme mostra a Figura 30. A partir dessas curvas, a temperatura e a 

respectiva entalpia de ligação, foram calculadas para os eventos térmicos previamente 

indicados como regiões I, II e III, conforme apresenta a Tabela 5. 
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Figura 30: Curvas de DSC das amostras em suas formas originais e temporárias para os TPUs 0h e 24h.  

 
Tabela 5: Temperaturas de transição (ºC) e suas entalpias de ligação (J/g) para as formas originais e 

temporárias do TPU 0h e 24h. 

  I II III 

  TI ΔHI TII ΔHII TIII ΔHIII 

0h 
Forma original 70,11 0,95 100,73 0,51 180,60 3,12 

Forma Temporária 53,90 0,28 - - 178,14 4,30 

24h 
Forma original 64,72 0,86 132,60 1,26 176,52 2,73 

Forma Temporária 55,52 0,29 131,43 1,44 178,04 3,72 

 

  A partir da Figura 30 e Tabela 5, é observada uma diminuição na TI da forma 

original para a forma temporária para ambas as amostras (0h e 24h). Por outro lado, as 

regiões atribuídas à estrutura ordenada HD, mostraram um aumento significativo na 

entalpia de fusão provavelmente devido à cristalização induzida por deformação, 

amplamente relatada na literatura [19,37,42,109]. No entanto, esse fenômeno é mais 

notável para a amostra tratada termicamente pelo período de 24 horas, uma vez que foram 

observados dois picos endotérmicos bem definidos (regiões II e III), enquanto apenas a 

região III é a responsável pelo retorno da forma do TPU 0h. Desta forma, o aumento da 

rigidez das amostras tratadas termicamente originado pela cristalização induzida por 

deformação também contribui para o retorno da forma. 

 O tratamento térmico no TPU mostrou um impacto significativo no SME final, 

aumentando a rigidez e Rr e diminuindo Rf. As amostras com tempo de tratamento térmico 

de 8 horas, apresentaram a condição mais favorável para melhorar a recuperação da forma 

sem perder a deformação máxima sob tensão (εload) e a fixação da forma pelo 

enrijecimento. A diminuição na TI para TPUs tratados termicamente por tempos maiores 
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(Tabela 2), também foi considerada uma vantagem, podendo o TPU ser programada em 

temperaturas mais baixas, o que poderia favorecer eventuais aplicações. A partir dos 

resultados obtidos neste estudo, um modelo esquemático foi proposto com o objetivo de 

auxiliar no entendimento da correlação entre a separação de fases e o efeito da memória 

de forma no TPU tratado termicamente, conforme apresenta a Figura 31. 

 A Figura 31 resume diferentes modelos esquemáticos propostos na literatura 

[17,20,43–45,105] da morfologia do TPU de forma a descrever a correlação observada 

neste estudo entre a separação de fases e o tratamento térmico, considerando uma 

estrutura semelhante a uma micela franjada proposta por Yanagihara, Y. et al. (2013) 

[18]. Este modelo considera a Ta abaixo do TmHD, uma vez que a literatura anterior já 

comprovou uma diminuição da cristalinidade para maiores temperaturas de tratamento 

térmico (Ta > TmHD) levando a uma redução no desempenho mecânico [16,18,96]. 
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Figura 31: Modelo esquemático da correlação entre a separação de fases após 24 horas de tratamento 

térmico e o efeito de memória de forma, para Ta < TmHD; considerando um TPU de base poliéster e 

MDI/BDO. 

 

 Vale ressaltar que em virtude da ampla variedade de combinações possíveis na 

formação de um TPU (fonte de segmento rígido, natureza do segmento elastomérico, 
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massa molar de cada componente, fração mássica do segmento rígido, etc.), o modelo 

anteriormente proposto pode divergir. Para cada combinação, um determinado conjunto 

de propriedades será obtido de acordo com uma estrutura morfológica singular, ao qual 

atribui a versatilidade deste polímero. Isto ressalta a importância de uma investigação 

meticulosa da morfologia dos TPUs antes da caracterização termomecânica, de forma a 

explorar o tratamento térmico como uma ferramenta poderosa para controlar a estrutura 

e morfologia deste polímero com o objetivo de otimizar o efeito de memória de forma 

sem a necessidade de inserção de cargas ou componentes iônicos [4,110]. 

 

3.4. Conclusões 

 

Neste estudo, a influência do tratamento térmico no SME do TPU a 110 ºC foi 

investigada nos tempos: 0, 8, 16 e 24 horas. A separação de fases entre o segmento rígido 

e elastomérico foi primeiramente verificada por DSC, na qual a formação de novos 

domínios rígidos ordenados de curto alcance foi detectada pelo deslocamento nas 

transições térmicas relacionadas a esta estrutura em direção a temperaturas mais altas. O 

FTIR confirmou a formação da separação de fases pelo aumento do DPS enquanto na 

técnica de SAXS foi observado que a distância entre domínios não muda 

significativamente, o invariante diminui, confirmando que mais domínios de curto 

alcance se formam. Consequentemente, as propriedades mecânicas do TPU mostraram 

um aumento significativo na rigidez para tempos de tratamento térmico maiores 

observados pelos maiores valores de módulo de Young no ensaio de tração e módulo de 

armazenamento no DMTA, principalmente a 90 ºC. 

Em relação ao SME, o reômetro Anton Paar MCR702 e a metodologia 

desenvolvida mostraram-se uma ferramenta promissora na caracterização termomecânica 

sob altas deformações (APENDICE I). Pelos resultados obtidos, a separação de fases do 

TPU tratado termicamente apresentou um impacto significativo no SME final, 

diminuindo a razão de fixação da forma (Rf) e aumentando a razão de recuperação de 

forma (Rr), uma vez que a formação de novas estruturas ordenadas de domínio rígido 

corresponde a novos pontos de interconexão ou nós.  

A partir dessas conclusões, o tratamento térmico se apresentou como uma 

ferramenta simples e poderosa no controle morfológico do TPU visando maior 

desempenho no efeito de memória de forma, que pode ser facilmente reprogramado 

usando apenas a temperatura.  
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CAPÍTULO 4: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA E DO EFEITO 

DE MEMÓRIA DE FORMA DE NANOCOMPÓSITOS DE POLIURETANO 

TERMOPLÁSTICO REFORÇADOS COM NANOESTRUTURAS DERIVADAS 

DO GRAFITE  

 

A adição de nanopartículas derivadas do grafite em polímeros tem sido alvo de 

vários estudos em virtude das contribuições em propriedades elétricas e mecânicas aos 

compósitos finais. Este capítulo tem como objetivo a investigação morfológica dos 

SMPCs obtidos pela adição via mistura por solução de 0,1% em massa de grafite, 

nanoplaquetas de grafeno e do óxido de grafeno multicamadas ao poliuretano 

termoplástico, bem como a influência dessas nanopartículas nas propriedades elétricas e 

de memória de forma dos SMPCs obtidos. 

 

4.1. Introdução  

 

Em busca do aperfeiçoamento no efeito de memória de forma, e principalmente, 

adição de novos estímulos, os SMPs são comumente reforçados com cargas de forma a 

obter os compósitos poliméricos com memória de forma (SMPC) [7,9,11,12,91]. Dentre 

os estímulos de retorno a serem desenvolvidos nos SMPCs, o estímulo elétrico é 

interessante pela possibilidade de ativação do retorno de modo remoto, que viabiliza a 

aplicação em locais desprovidos de fonte direta de calor, como estruturas aeroespaciais 

auto implantáveis, dispositivos biomédicos, atuadores e sensores [7]. Neste cenário, 

cargas condutoras são comumente adicionadas ao SMPs a fim de se obter o aquecimento 

desejado para o retorno da forma através da dissipação elétrica por efeito Joule [7]. Dentre 

as cargas condutoras, o grafeno e seus derivados têm sido alvo de estudos de forma a 

atingir a percolação elétrica nos SMPCs, em concentrações relativamente baixas, sem 

aumentar demasiadamente a rigidez do compósito final, com uma maior acessibilidade 

de obtenção da carga [24].  

Conforme discutido no tópico 2.2.2., o grafeno pode ser obtido por diferentes 

técnicas. No entanto, cada técnica atribui ao material formado uma condutividade 

diferente, conforme apresenta a Figura 32. Parâmetros como: dimensão de folha, número 

de camadas e, principalmente, o número de defeitos na estrutura (hibridização sp3), são 

os maiores influenciadores nas propriedades elétricas finais do grafeno. As técnicas de 

esfoliação mecânica e CVD são promissoras na obtenção de estruturas de uma única 

camada com baixo número de defeitos, o que aumenta significativamente a condutividade 
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elétrica do grafeno; no entanto, apresentam baixa escalabilidade, conforme previamente 

discutido. A esfoliação líquida, por sua vez, apresenta valores intermediários de 

condutividade elétrica, uma vez que são comumente produzidos materiais mono e 

multicamadas com um maior número de defeitos [24], sendo o grande atrativo desta 

técnica a escalabilidade de obtenção. 

 

 
Figura 32: Valores de condutividade elétrica para o grafeno obtido por diferentes técnicas, óxido de 

grafeno reduzido (rGO) e óxido de grafeno (GO) [24]. 

   

Para a obtenção do grafeno via esfoliação mecânica e líquida, óxido de grafeno 

reduzido (rGO) e óxido de grafeno (GO) é utilizado o grafite como material precursor. O 

grafite é um material anisotrópico, que apresenta condutividade elétrica variando entre 

(1,2 a 140).10³ S/m dependendo a direção da medida e a fonte de obtenção (natural, 

sintético, residual, etc.) [111]. Apesar destes valores serem equivalentes aos valores de 

condutividade elétrica apresentados pelo grafeno obtido via esfoliação líquida e rGO, 

como a área superficial do grafite é inferior a destes materiais, é necessário quantidades 

maiores de grafite para atingir o limite de percolação elétrica.  

Hao-Bin Zhang et al. (2010) desenvolveram um estudo comparativo da 

percolação elétrica de compósitos de rGO e grafite em matriz de poli(tereftalato de 

etileno) (PET). Neste estudo, os autores utilizam a técnica de oxidação do grafite pelo 

método de Staudenmaier, para obter o óxido de grafite (GrO). O GrO foi então esfoliado 

e reduzido termicamente, obtendo o rGO. O processo de redução restaura a hibridização 

sp² no plano basal da estrutura, sendo esta a responsável pelo aumento da condutividade 

do material. Desta forma, os autores conseguiram atingir o limite de percolação elétrica 

com pequenas quantidades de rGO (aprox. 0,5% em volume), conforme apresenta a 

Figura 33a. Em contrapartida, o compósito reforçado com o grafite, necessitou de 
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concentrações maiores (aprox. 2,5% em volume), para atingir o mesmo limite de 

percolação [112].  

Lan, Y et al. (2016), demonstrou a percolação elétrica com concentrações ainda 

mais baixas em nanocompósitos de óxido de grafeno reduzido em blendas de 

TPU/polipropileno (PP) (Figura 33b) [113]. A concentração de 0,1% em massa de 

grafeno comercial, também foi constatada como o limite de percolação elétrica no estudo 

de Liu, H. et al. (2015), que desenvolveu nanocompósitos condutores de poliuretano 

termoplástico para sensores de deformação [114].  

 

  
Figura 33: Percolação elétrica de compósitos de a) óxido de grafeno reduzido e grafite em matriz de 

PET (adaptado de [112]), e b) óxido de grafeno reduzido em blenda de TPU/PP (adaptado de [113]). 

 

O óxido de grafeno, por sua vez, apresenta os menores valores de condutividade 

elétrica dentre os derivados do grafeno (Figura 32) em virtude do elevado número de 

defeitos na estrutura da camada, proveniente das ligações com os grupos funcionais 

aderidos no processo de oxidação do grafite. Estes grupos funcionais, no entanto, 

atribuem ao GO elevada permissividade elétrica, além de alta polaridade, que permite 

maiores interações das nanoestruturas com polímeros polares, evitando a aglomeração e 

auxiliando na melhoria de propriedades mecânicas do compósito final.    

Lin Tan et al. (2015) desenvolveram um estudo em que o óxido de grafeno, obtido 

via Hummers modificado, foi incorporado em nanofibras de TPU nas concentrações de 

1, 2, 3 e 4% em massa. Dos compósitos obtidos foram observadas melhoria na resistência 

mecânica, molhabilidade e estabilidade térmica quando comparados ao SMPU sem 

adição das partículas. O SME também foi superior para todos os SMPCs, sendo as 

concentrações de 1 e 4% particularmente melhores no aumento dos parâmetros de Rf e Rr 

[115]. Kishor Kumar Sadasivuni (2014) comprova em seu estudo que, mesmo com 

valores de condutividade elétrica inferiores, com apenas 0,5% em massa de GO 

incorporado a um PU é observado um aumento significativo nos valores de constante 
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dielétrica. Estes valores são ainda maiores na concentração de 1,5%, e especialmente 

contendo 3%, no qual a constante dielétrica aumenta consideravelmente a baixas 

frequências [61].  

No entanto, além das propriedades morfológicas da nanoestrutura derivada do 

grafite, sua polaridade e afinidade com a matriz polimérica são de grande influência nas 

propriedades finais do nanocompósito, conforme discutido no tópico 2.2.3.. E, análogo 

ao observado no capítulo anterior, a morfologia formada na matriz de poliuretanos 

termoplástico exibe alto impacto em suas propriedades finais. Pedrazolli, D. e Manas-

Zloczower, I. (2016) apresentaram a influência da adição de nanotubos de carbono e 

nanocristais de celulose na morfologia do TPU [22]. Deste estudo os autores verificaram 

uma mudança significativa na separação de fases causada pela afinidade das cargas com 

o segmento rígido. Segundo os autores, as nanoestruturas agem como agente nucleante 

para o segmento rígido, sugerindo ser esta uma potencial rota de controle morfológico de 

modo a alterar as propriedades finais do material [22].  

Razegui, M. e Pircheraghi, G. (2018), por sua vez, estudaram a influência da 

polaridade do grafeno no efeito de separação de fases no TPU [23]. Para isso, foi 

produzido o óxido de grafeno (GO) com elevada polaridade, pelo método de Hummers, 

e as nanoplaquetas de grafeno (GNP) com menor polaridade, via esfoliação eletroquímica 

a partir de eletrodos de grafite. Os autores concluíram que o GO apresenta maior interação 

com o TPU por ligações de hidrogênio, formando um maior número de domínios rígidos 

de curto alcance e resultando no aumento da viscosidade do compósito final. As 

nanoplaquetas de grafeno, por outro lado, apresentaram maior condutividade elétrica, e 

pela baixa afinidade com os segmentos rígidos, resultou na formação de HD maiores, 

conforme ilustra a Figura 34 [23]. 

 

 
Figura 34: Representação esquemática da morfologia nas bordas do a) GNP e b) GO [23]. 
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Diante das atrativas propriedades elétricas do grafeno e da afinidade do óxido de 

grafeno com o poliuretano termoplástico, foram desenvolvidos neste estudo 

nanocompósitos contendo 0,1% em massa de grafite, nanoplaquetas de grafeno obtido 

via esfoliação líquida e óxido de grafeno multicamadas obtido pelo método de Hummers 

modificado seguido de esfoliação líquida. O objetivo foi a compreensão da influência 

destas nanoestruturas na morfologia do poliuretano termoplástico, e consequentemente, 

no efeito de memória de forma e nas propriedades elétricas dos SMPCs obtidos. Uma vez 

que o estudo de tratamento térmico realizado no capítulo 3 apresentou variação 

significativa no SME após 24 horas de tratamento térmico, os nanocompósitos obtidos 

neste estudo foram tratados termicamente a 110 ºC pelo mesmo tempo.  

 

4.2. Experimental 

 

4.2.1. Materiais 

 

O poliuretano termoplástico e o tetrahidrofurano utilizados neste estudo foram os 

mesmos descrito no capítulo 3. Para a obtenção das nanopartículas foi utilizado um grafite 

em pó, fornecido pela Sigma-Aldrich, identificado como 496596, com partículas 

inferiores a 45 µm. 

 

4.2.2. Obtenção das nanoestruturas 

 

A partir do grafite em pó, três tipos de partículas foram estudados: o grafite (Gr), 

as nanoplaquetas de grafeno (GNP) e o óxido de grafeno multicamadas (mGO). Todas as 

cargas foram adicionadas ao tetrahidrofurano na concentração de 3 mg/ml, sendo que: I - 

o grafite como fornecido foi sonicado por 10 min em THF; II – o grafite passou pelo 

banho ultrassônico (frequência de 37 kHz e 480 W de potência) por um período de três 

horas e foi posteriormente centrifugado por 30 min a 4.000 RPM resultando na obtenção 

das nanoplaquetas de grafeno no sobrenadante na concentração de 0,3 mg/ml; III – o 

óxido de grafeno multicamadas foi obtido pelo método de Hummers modificado [116] e 

posteriormente sonicado por 3 horas, nas mesmas condições da obtenção das 

nanoplaquetas de grafeno.  

O processo de Hummers modificado consistiu na adição de 1 g de grafite em 56 

ml de ácido sulfúrico concentrado em balão de fundo redondo de 500 ml, no qual 

permaneceu sob agitação magnética, por 15 minutos, em banho de gelo. Passado o tempo 
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inicial, 3,5 g de permanganato de potássio foi adicionado gradualmente à solução pelos 

próximos 15 minutos. A solução foi então retirada do banho de gelo e permaneceu em 

agitação por mais 2 horas. Após o referido tempo, a solução voltou ao banho de gelo para 

a adição gradativa de 200 ml de água destilada. Para encerrar a reação, cerca de 50 ml de 

peróxido de hidrogênio foram adicionados ao sistema. 

A solução obtida foi mantida em repouso por 24 horas, o que permitiu a 

decantação do grafite oxidado e a remoção do excesso de ácido no sobrenadante. O 

produto decantado foi filtrado em um funil de Büchner em sistema a vácuo, 

primeiramente por 500 ml de água destilada, seguido por 250 ml de HCl (10% m/m), 500 

ml de etanol e 250 ml de água destilada.  

O material retido no filtro é considerado o óxido de grafite (GrO). Este foi seco 

por 24 horas, a 60 ºC. A dispersão deste material em THF e sonificação por 3 horas, levou 

a obtenção do óxido de grafeno multicamadas (mGO). 

 

4.2.3. Obtenção dos compósitos e tratamento térmico 

 

Os compósitos foram obtidos via mistura por solução, conforme descrito no tópico 

3.2.2. do capítulo 3. Para tal, foi utilizada uma concentração de 10% em massa de 

polímero em THF e a carga na concentração de 0,1% em massa do compósito final. Os 

filmes de espessura aproximada em 1 mm foram então secos sob vácuo por 5 horas, a 90 

ºC. O tratamento térmico foi realizado em uma estufa à vácuo em uma temperatura de 

110 ºC, pelo período de 24 horas. A Figura 35 ilustra todos os processos de esfoliação das 

partículas, obtenção dos compósitos e tratamento térmico.  
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Figura 35: Modelo esquemático das etapas de obtenção dos compósitos contendo 0,1% em massa de 

grafite (Gr), nanoplaquetas de grafeno (GNP) e óxido de grafeno multicamadas (mGO) (adaptado de 

[117]). 

 

4.2.4. Caracterizações das nanoestruturas 

 

a. Espectroscopia Raman 

 

A análise da obtenção das nanoplaquetas de grafeno e do óxido de grafeno 

multicamadas a partir do grafite, bem como a verificação de suas estruturas basais após a 

esfoliação foi realizada no MackGraphe por meio de medidas de espectroscopia Raman, 

em um espectrômetro da marca WITEC, utilizando o laser verde com comprimento de 

onda de 532 nm. A caracterização do óxido de grafite, comparado ao grafite foi realizada 
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em forma de pó depositado em lâmina de vidro. Já o material esfoliado (Gr, GNP e mGO) 

foi gotejado em lâmina de vidro e seco ao ar para a caracterização.  

 

b. Difração de Raios-X  

 

Os difratogramas de Raios-X foram obtidos em um equipamento Rigaku 

Miniflex II, localizado no MackGraphe, a fim de verificar a variação no espaçamento basal 

entre os planos de grafeno. A fonte geradora de raios-X foi o cobre (λCu = 1,5418 Å), nas 

condições de 30 kV e 15 mA. A varredura do ângulo 2θ foi de (5 a 40) º, em uma taxa de 

2 º/min. As amostras de grafite e óxido de grafite foram analisadas do material em pó, 

enquanto as amostras de Gr, GNP e mGO, foram analisadas a partir da lâmina de vidro 

em que o material foi gotejado e seco, sendo o difratograma do substrato de vidro 

subtraído do resultado obtido.  

 

c. Análise Termogravimétrica 

 

A análise termogravimétrica foi realizada no MackGraphe em um equipamento 

SDT Q600, da marca TA Instrument, apenas para o grafite em pó e o óxido de grafite de 

forma a quantificar o teor de oxidação resultante do processo de Hummers. As amostras 

foram aquecidas de 30 a 1000 ºC, com uma taxa de aquecimento de 5 ºC/min, em 

atmosfera de ar sintético. 

 

d. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi realizada no MackGraphe em 

um equipamento JSM-7800F, para o grafite em pó e o Gr em fita de carbono e recobertas 

com ouro; e JSM-6510, ambos da Jeol, para a análise morfológica das suspensões de GNP 

e mGO em THF, gotejadas em óxido de silício e secas a 50 ºC por 16 horas.   

 

e. Microscopia de Força Atômica 

 

 As imagens de Microscopia de Força Atômica (Atomic Force Microscopy – 

AFM), foram obtidas no modo ScanAsyst em um equipamento Bruker, modelo Dimension 

Icon, localizado no MackGraphe, e tratadas pelo software Gwyddion para a contagem de 

partículas e suas dimensões e para a análise morfológica. Para isso, as suspensões de Gr, 

http://pdf.directindustry.com/pdf/ta-instruments/sdt-q600/38477-632746.html
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GNP e mGO foram gotejadas em mica e secas a 30 ºC, por 16 horas. Para a contagem das 

dimensões das nanoestruturas, cinco diferentes imagens foram obtidas em regiões 

distintas, resultando em uma contagem de 20 partículas para o óxido de grafeno 

multicamadas e 50 para as nanoplaquetas de grafeno. 

 

4.2.5. Caracterizações dos Compósitos  

 

As análises de DSC, FTIR, SAXS, ensaio de tração e memória de forma foram 

realizadas nas mesmas condições de ensaio para o polímero puro, seguindo os mesmos 

parâmetros descritos no capítulo 3. 

 

a. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi realizada em um MEV-FEG, 

localizado no laboratório de Microscopia e Análise Metalográfica do IPT. Para a análise 

morfológica dos compósitos de TPU+GNP e TPU+mGO, tratados termicamente pelo 

período de 24 horas, as amostras foram fraturadas após uma hora em nitrogênio líquido e 

depois recobertas com uma liga de ouro por 140 s sob uma corrente de 22 mA. 

 

b. Caracterização elétrica  

 

As propriedades elétricas dos nanocompósitos obtidos foi realizada por meio de 

um analisador de impedância Solartron SI 1260 com interface dielétrica ao novocontrol, 

localizado no Laboratório de Materiais Vítreos (LaMaV), da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar). Foi utilizada em uma faixa de frequência de 10 MHz até 0,1 Hz e uma 

amplitude de 1 V, em uma temperatura de 30 ºC. As amostras com diâmetro de 1 cm e 1 

mm de espessura tiveram suas faces recobertas com uma liga ouro-paládio por 330 s em 

uma amperagem de 19 µm. Os dados foram analisados através do software ZView. 
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4.3. Resultados e Discussões  

 

4.3.1. Obtenção e caracterização de nanoestruturas derivadas do grafite  

 

4.3.1.1. Caracterização do Óxido de Grafite (GrO) 

 

 Após a oxidação do grafite foi realizada a espectroscopia Raman do óxido de 

grafite e do grafite em pó, conforme apresenta a Figura 36. 

 

 
Figura 36: Espectroscopia Raman do grafite em pó e óxido de grafite obtido via Hummers modificado. 

  

 Na Figura 36 é observada a presença das bandas D, G e 2D, características de 

materiais grafíticos. A banda D é comumente associada a defeitos de borda ou na estrutura 

basal do grafite, referente as folhas de grafeno, quanto a hibridização sp². A banda G, por 

sua vez, é correlacionada ao estiramento C–C das estruturas grafíticas, grau de 

grafitização da amostra, ou ainda, da ordem na estrutura empilhada. A banda 2D, pode 

ser correlacionada a ordem de empilhamento entre as lamelas, bem como, ao número de 

camadas presente em uma folha de grafeno, a medida em que é verificado um 

deslocamento desta banda para menores valores de deslocamento Raman, uma menor 

quantidade de folhas pode ser atribuída a esta estrutura [79,88].  

 O processo de oxidação do grafite, conforme ilustra a Figura 13, implica no 

aumento do número de defeitos na estrutura basal do grafite, atribuída a inserção de 

grupos funcionais na estrutura, e consequentemente, quebra da ligação C–C. Este 

fenômeno resulta no aumento da banda D e diminuição da banda G para o óxido de grafite 
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(Figura 36). A deformação na ordem de empilhamento das lamelas – que deixam de ser 

paralelas e igualmente espaçadas –, resulta no desaparecimento da banda 2D do espectro 

[118]. 

 A inserção de grupos funcionais na estrutura do grafite aumenta o espaçamento 

interplanar entre as folhas, sendo este o objetivo da oxidação. Este aumento pode ser 

verificado pela técnica de difração de raios-X (DRX), conforme apresenta a Figura 37. 

 

 
Figura 37: Difratograma do grafite em pó e óxido de grafite, indicando o deslocamento do ângulo 26,2 º 

para 10,0 º, referente ao plano 002. 

 

 A Figura 37 apresenta o deslocamento no pico do ângulo 26,2 º do grafite, 

referente ao plano 002, correspondente ao plano de empilhamento das folhas de grafeno. 

De acordo com a Lei de Bragg (equação (14)), em que n é um inteiro e λ é o comprimento 

de onda do feixe de raios-X incidente (λCu = 1,5418 Å), a distância interplanar (d) entre 

as folhas corresponde a 3,4 Å. Quando o grafite é oxidado, o ângulo referente ao plano 

002 (2θ) é deslocado para a esquerda, ao qual assume um valor 10,0 º, correspondente a 

uma distância interplanar de 8,8 Å [79].  

 

𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃 (14) 

  

 O óxido de grafite foi ainda caracterizado quanto ao grau de oxidação através da 

análise termogravimétrica, conforme apresenta a Figura 38.    

26,2 ° 

10,0 ° 
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Figura 38: Perda de massa e derivada primeira do grafite e óxido de grafite.  

 

Sob atmosfera de ar sintético, o grafite apresenta estabilidade térmica até 

aproximadamente 700 ºC, quando a ligação C–C começa a se decompor, com o máximo 

de decomposição em 860 ºC, conforme apresenta a derivada primeira da temperatura, 

indicada pela linha pontilhada na Figura 38. O GrO, por sua vez, apresenta três principais 

temperaturas de decomposição. A primeira com pico em 62 ºC, é atribuída a água 

adsorvida ao material, que corresponde a 15,3% em massa. A segunda decomposição 

ocorre com pico em 226 ºC e está atrelada a perda de massa dos grupos funcionais que 

compõe 30,7% em massa do material. Por fim, o processo de degradação da estrutura 

grafítica (ligação C–C), que corresponde a 54% em massa, ocorre com pico em 650 ºC 

[119].   

Uma vez que o GrO foi devidamente caracterizado, verificando-se a oxidação do 

grafite, este foi esfoliado por 3 horas em banho ultrassônico de forma a obter o óxido de 

grafeno multicamadas (mGO), conforme será apresentado na sequência.  

 

4.3.1.2. Caracterização do grafite (Gr), nanoplaquetas de grafeno (GNP) e 

óxido de grafeno multicamadas (mGO) 

 

 As partículas esfoliadas de grafite (Gr), nanoplaquetas de grafeno (GNP) e óxido 

de grafeno multicamadas (mGO) foram caracterizadas pelas técnicas de espectroscopia 

Raman e DRX, conforme apresenta a Figura 39. 
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Figura 39: Caracterização do grafite (Gr), nanoplaquetas de grafeno (GNP) e óxido de grafeno 

multicamadas (mGO) pelas técnicas de a) espectroscopia Raman e b) difração de raios-X 

  

 Conforme discutido no tópico 4.3.1.1., o deslocamento da banda 2D para valores 

menores de deslocamento Raman, sugere a diminuição no número de camadas do grafite. 

Este fenômeno é observado para as nanoplaquetas de grafeno quando comparadas ao Gr 

(Figura 39a). O processo de esfoliação do grafite também impacta no aumento do número 

de defeitos na estrutura, evidenciado pelo aumento da banda D. Para o óxido de grafeno 

multicamadas, ainda que após a esfoliação, o espectro se assemelha ao óxido de grafite 

apresentado na Figura 36. 

 O processo de esfoliação, também foi avaliado pelo difratograma de raios-X, em 

que foi verificada a diminuição da intensidade dos picos referentes ao plano 002 – 

a) 

b) 

26,1 ° 

10,3 ° 
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correspondente ao ângulo 26,2 º do grafite em pó –, tanto para as nanoplaquetas de 

grafeno, como para o mGO. A diminuição na intensidade destes picos sugere a obtenção 

de estruturas menos empilhadas. A Tabela 6 resume os valores analisados pelas técnicas 

de DRX e espectroscopia Raman de todas as partículas. 

 

Tabela 6: Principais valores de DRX e espectroscopia Raman para todas as partículas analisadas. 

 DRX 
Espectroscopia 

Raman 

 
Ângulo 

2θ (º) 

Distância 

interplanar (Å) 

Banda 2D  

(cm-1) 

Grafite em pó 26,2 3,4 2718 

Óxido de Grafite (GrO) 10,0 8,8 - 

Grafite (Gr) 26,1 3,4 2714 

Nanoplaquetas de grafeno (GNP) 26,2 3,4 2706 

Óxido de grafeno multicamadas (mGO) 10,3 8,6 - 

 

 Os tamanhos das partículas obtidas via esfoliação líquida (GNP e mGO), bem 

como a sua morfologia, foram analisados pelas técnicas de AFM e MEV. O grafite em pó 

utilizado neste estudo é classificado como contendo partículas menores a 45 µm. No 

entanto, em uma análise de sua morfologia foi verificada uma estrutura fragmentada de 

partículas menores aglomeradas (Figura 40a).  

 Quando o grafite em pó, como fornecido, é sonicado por um período de 10 min 

em THF obtendo o material denominado como grafite (Gr), parte desses fragmentos se 

desprendem, formando estruturas menores (Figura 40b). Destes fragmentos, são 

identificadas algumas nanoestruturas, em que as folhas de grafeno se encontram 

empilhadas em poucas camadas apresentando uma altura média de 2 a 5 nanômetros 

(Figura 40c e d). Ainda que poucas camadas sejam identificadas na estrutura do Gr, 

fragmentos não uniformes, com alturas maiores que 100 nm, são comumente encontrados 

nas estruturas esfoliadas (Figura 40d). 
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Figura 40: Microscopias das partículas de a) grafite em pó e b-d) grafite (Gr). 
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Os perfis topográficos das nanoestruturas discutidas são apresentados na Figura 

40d, no qual os perfis são indicados pelas linhas brancas tracejadas na imagem de AFM. 

No perfil 1 é verificada a presença de uma partícula não uniforme, com altura superior a 

100 nm, sobre o grafeno, possivelmente bicamada, por apresentar altura de 2 nm, 

semelhantes as demais estruturas identificadas pelos perfis 2, 3, 4 e 5. Os tamanhos 

laterais das folhas são mais diversos, variando de aproximadamente 1 a 10 µm. 

 

 

 

   
 

Figura 41: Imagens de AFM e perfil topográfico para as nanoplaquetas de grafeno (a-c) e o óxido de 

grafeno multicamadas (d-f) 
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O grafite em pó, quando é esfoliado por 3 horas e posteriormente centrifugado, 

passa a apresentar partículas mais esfoliadas, no entanto com tamanhos laterais menores 

(Figura 41a e b). Estas partículas apresentam em sua maioria alturas de 1 nm, o que sugere 

a obtenção de folhas de grafeno de única camada, com tamanhos laterais de 

aproximadamente 0,5 a 1 µm (Figura 41c). O óxido de grafeno multicamadas por sua vez, 

quando esfoliado pelo período de 3 horas em THF, apresenta um tamanho lateral das 

folhas (aprox. 2 a 3 nm) superior ao apresentado pelas nanoplaquetas de grafeno (Figura 

41d). No entanto, estas folhas apresentam maior número de defeitos nas bordas da 

estrutura do mGO e no plano basal das folhas. Estes defeitos observados nas Figura 41d 

e e podem ser relacionados ao aumento da banda D, verificado na espetroscopia Raman 

(Figura 39a), proveniente do processo de oxidação e esfoliação. A altura das folhas de 

mGO obtidas (Figura 41f), são ligeiramente superiores (aprox. 1,4 nm) às nanoplaquetas 

de grafeno em virtude do aumento no volume inerente aos grupos funcionais em ambos 

os lados da folha [119].  

Uma análise estatística das dimensões anteriormente discutidas foi realizada 

conforme apresenta a Figura 42. Considerando a morfologia das partículas apresentadas 

na Figura 41 próximas a um formato circular, foi possível obter um diâmetro médio destas 

estruturas na escala de micrômetros. Na Figura 42a, é observado que a maior população 

das nanoplaquetas de grafeno se encontra abaixo de 1,5 µm de “tamanho lateral” das 

folhas de grafeno, sendo 42% dessas folhas com diâmetro médio abaixo de 500 nm. Este 

valor é consideravelmente menor às folhas de mGO, em que a dimensão lateral da menor 

partícula se encontra entre 1-1,5 µm, e a maior população contendo de 2-3 µm, conforme 

observado na Figura 41.  

Com relação às alturas das folhas das nanoestruturas, ambos os materiais 

apresentaram predominância de monocamada, sendo equivalente a 80% da população 

para as nanoplaquetas de grafeno (Figura 42b) e 75% para o mGO (Figura 42c), 

reforçando a eficácia da esfoliação na obtenção das nanoestruturas. 
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Figura 42: Análise estatística das dimensões das nanoestruturas, sendo: a) o diâmetro equivalente da 

folha, e sua respectiva altura média para: b) GNP e c) mGO. 

 

 Uma vez que a técnica de AFM se limita a particulado de menores dimensões, a 

morfologia das partículas de GNP e mGO foi também analisada por imagens de MEV, 

conforme apresenta a Figura 43.    

   

   

a) 

b) c) 
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Figura 43: Imagens de MEV das nanoplaquetas de grafeno (a e b) e do óxido de grafeno multicamadas 

(c e d). 

 

 Ainda que a análise estatística tenha quantificado apenas partículas com tamanho 

lateral inferior a 5 µm, as imagens de MEV apresentaram folhas com dimensões 

superiores a 10 µm, para ambas as nanoestruturas. A presença de folhas com um maior 

número de camadas também foi observada para as cargas analisadas. Deste modo, diante 

da análise morfológica realizada, a nomenclatura atribuída às estruturas derivadas do 

grafite foi definida como nanoplaquetas de grafeno e óxido de grafeno multicamadas [80].  

 

4.3.2. Influência das nanoestruturas derivadas do grafite e do tratamento térmico 

na morfologia do TPU  

 

Dos compósitos obtidos via mistura por solução (Figura 35) pôde ser observada 

uma variação de coloração característica das partículas de mGO e GNP (marrom e cinza, 

respectivamente), aliada a transparência dos filmes, como resultado de partículas com 

dimensões muito pequenas, conforme discutido previamente na técnica de AFM. No 

compósito TPU+Gr, por sua vez, por apresentar partículas de dimensões micrométricas 

a) 

b) 

c) 

d) 
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com elevado grau de aglomerados, observado nas imagens de MEV, foi visível a presença 

de particulados nos filmes obtidos.  

Uma vez que os compósitos de TPU+GNP e TPU+mGO não apresentaram 

partículas visíveis a olho nu, imagens de MEV foram feitas destes materiais tratados 

termicamente por 24 horas, de modo a verificar a presença de aglomerados, conforme 

apresentam a Figura 44 e a Figura 45, respectivamente. 

 

 

   
Figura 44: Imagem de MEV do compósito de TPU+GNP, tratado termicamente por 24 horas, nas 

ampliações de a) 1.000 x, b) 5.000 x e c) 10.000 x. 

a) 

b) c) 
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Figura 45: Imagem de MEV do compósito de TPU+mGO, tratado termicamente por 24 horas, nas 

ampliações de a) 1.000 x, b) 5.000 x e c) 10.000 x. 

 

Ainda que a quantidade de partículas aglomeradas observadas nas imagens seja 

baixa, ambas as amostras apresentam estas estruturas não esfoliadas, indicadas por 

círculos laranja (Figura 44a e a Figura 45a).  

Em um estudo das propriedades térmicas dos compósitos produzidos, os mesmos 

foram analisados quanto as suas temperaturas de transição térmica (antes a após o 

tratamento térmico) pelas curvas de DSC para identificar a influência das nanoestruturas 

a) 

b) c) 
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na morfologia do TPU, conforme apresenta Figura 46. Os valores de entalpia de ligação 

referentes a cada transição térmica, calculados de acordo com o APENDICE II, são 

apresentados na Tabela 7. 

 

 
Figura 46: Curvas de DSC para os nanocompósitos: a) sem e b) com tratamento térmico por 24 horas. 

  

Tabela 7: Temperaturas das transições térmicas (ºC) e suas respectivas entalpias de ligação (J/g) para 

todos os nanocompósitos obtidos. 

 I II III 

 TI ΔHI TII ΔHII TIII ΔHIII 

TPU_Puro_0h 70,11 0,95 100,73 0,51 180,60 3,12 

TPU_Puro_24h 64,72 0,86 132,60 1,26 176,52 2,73 

TPU+Gr_0h 73,44 0,84 96,41 0,24 182,26 4,56 

TPU+Gr_24h 71,79 1,80 130,72 1,61 183,32 3,25 

TPU+GNP_0h 75,46 1,08 103,42 0,41 179,98 3,20 

TPU+GNP_24h 73,99 1,56 125,55 1,55 177,77 2,88 

TPU+mGO_0h 73,12 0,92 100,76 0,73 176,99 2,46 

TPU+mGO_24h 76,76 1,90 136,67 0,9 179,60 3,35 

  

 Com base na Tabela 7 e na Figura 46a, é verificado em um primeiro momento um 

aumento na TI, atribuído à Tg do segmento rígido (discutido no tópico 3.3.1.), para todos 

os nanocompósitos quando comparados ao TPU puro. Zhou, G. et al. (2016) observou o 

mesmo fenômeno em um sistema de nanotubos de carbono em uma estrutura esponjosa 

de epóxi com memória de forma, e atribuiu este aumento na Tg a possível modificação na 

estrutura, mobilidade das cadeias e conformação do polímero nas regiões de interface 

com os CNT [120]. Após o tratamento térmico por 24 horas os nanocompósitos TPU+Gr 

e TPU+GNP passam a apresentar a mesma tendência de queda na temperatura (TI) 

observada para o TPU. No entanto, para ambos os casos, ao contrário do discutido no 

tópico 3.3.1., a entalpia de ligação (ΔHI) após o tratamento térmico aumenta 

consideravelmente, sugerindo que a estrutura de fraca interação entre os segmentos é 

a) b) 0 horas 24 horas 
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favorecida (região I da Figura 31), ou ainda, que uma interação física entre os segmentos 

do TPU é formada com a superfície da nanoestrutura.  

 Para a região II, a tendências de aumento na temperatura de transição térmica (TII) 

e entalpia de ligação (ΔHII) após o tratamento térmico, verificada no capítulo 3 para o 

TPU, é similar a observada para todos os nanocompósitos (Tabela 7). Este fenômeno 

sugere que a formação de domínios rígidos (HD) de curto alcance referente a esta região 

sofre pouca influência pela adição das nanoestruturas. 

 Com relação a região III, conforme o estudo de Razegui, M. e Pircheraghi, G. 

(2018), cargas mais apolares tendem a formar HD de longo-alcance maiores, conforme 

ilustra a Figura 34 [23]. Isso possivelmente explica o porquê do grafite, sendo a carga 

mais apolar, apresenta valores mais elevados de TIII e ΔHIII, enquanto o mGO apresenta 

os menores valores de temperatura de fusão e entalpia nessa região. No entanto, após as 

24 horas de tratamento térmico um efeito inverso é observado, isto é, o nanocompósito 

de TPU+mGO passa a apresentar maiores valores de entalpia na região III, indicando a 

formação de mais estruturas de HDs de longo-alcance, enquanto o SMPC de TPU+GNP, 

indica o um aumento na formação de novos HDs de curto-alcance inferido pelo aumento 

na entalpia de ligação referente a região II. Por outro lado, todas as nanoestruturas, quando 

incorporadas ao TPU, exercem influência na separação de fases do material, 

principalmente ao que se refere à região I, o que sugere uma boa interação carga-

polímero, principalmente após o tratamento térmico. 

 Sendo assim, as técnicas de FTIR e SAXS foram utilizadas a fim de verificar o 

impacto da adição das nanoestruturas na morfologia dos nanocompósitos, quanto a 

separação de fases e formação de domínios, em termos de grau de separação de fases 

(DPS), distância entre os domínios (d), polidispersividade (M*) a invariante (Q), 

calculados conforme equações (10), (11), (12) e (13), respectivamente (Tabela 8).  

   

Tabela 8: Parâmetro morfológicos obtidos pelas técnicas de SAXS e FTIR. 

 FTIR SAXS 

 DPS Ligação N-H (cm-1) d (nm) M* Q 

TPU_Puro_0h 0,40 3329 13,17 2,00 0,085 

TPU_Puro_24h 0,44 3328 13,12 1,92 0,068 

TPU+Gr_0h 0,43 3327 13,01 1,93 0,072 

TPU+Gr_24h 0,41 3328 12,96 1,79 0,059 

TPU+GNP_0h 0,43 3327 13,14 1,97 0,074 

TPU+GNP_24h 0,42 3329 13,20 1,91 0,082 

TPU+mGO_0h 0,42 3327 13,31 1,94 0,074 

TPU+mGO_24h 0,41 3328 13,28 1,88 0,076 
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Conforme é verificado na Tabela 8, os nanocompósitos, quando comparados ao 

TPU puro, já partem de valores ligeiramente maiores de DPS sugerindo uma estrutura 

morfológica com maior grau de separação de fases. Em contrapartida, ao contrário do 

TPU puro que passa a apresentar valores maiores de DPS à medida que é tratado 

termicamente por tempos maiores (Figura 26), os nanocompósitos apresentam uma 

diminuição no grau de separação de fases após 24 horas de tratamento térmico. Sofla, R. 

L. M. et al. (2019), observou a mesma redução no percentual de carbonilas ligadas em 

um sistema de grafeno comercial em SMPU [121]. Este fenômeno foi atribuído ao fato 

de as folhas de grafeno interferirem nas cadeias poliméricas do PU dificultando a 

formação de ligação de hidrogênio entre elas [6,121]. Por outro lado, os autores 

apontaram a possibilidade de grupos oxigenados nas folhas de grafeno (tais como: grupo 

epóxi, carbonila e hidroxila) formarem ligações de hidrogênio com os grupos amina (N-

H), o que também resultaria em uma redução em DPS [121]. Apesar do mGO apresentar 

maior índice de grupos funcionais aderidos a sua superfície, o valor de DPS para essa 

nanoestrutura não diferiu significativamente das demais.  

Uma vez que o cálculo do DPS é baseado nas ligações das carbonilas presentes 

no grupo éster aos hidrogênios do grupo uretano (Figura 25b), uma maior interação dessas 

ligações com as nanoestruturas poderia justificar a diminuição nos valores de DPS, bem 

como o aumento em ΔHI verificado nas curvas de DSC para os nanocompósitos. Em 

outras palavras, as carbonilas passariam a interagir com as nanoestruturas ao invés do 

grupo uretano (segmento rígido), diminuindo a relação carbonila ligada/carbonila livre. 

A Tabela 8 também apresenta os valores de número de onda referentes a ligação 

amina (N-H), com o objetivo de verificar se houve uma variação na densidade de ligações 

uretano-uretano com a presença das nanoestruturas, conforme discutido no tópico 3.2.2. 

No entanto, para todos os materiais não foi verificado um deslocamento significativo 

nessa banda de absorção. 

Com relação a distância entre os domínios rígidos quantificados pela técnica de 

SAXS, pouca variação foi verificada para todos os materiais antes e depois do tratamento 

térmico. A polidispersividade, por sua vez, diminui após o tratamento térmico, para todos 

os nanocompósitos, fenômeno este semelhante ao discutido no capítulo 3 para o TPU 

puro, sugerindo tamanhos de HD mais homogêneos entre si, devido ao processo de 

separação de fases.  

Conforme discutido no capítulo 3, o invariante (Q) é outro modo de quantificar a 

separação de fases no material [45], isto é, a formação de HD de longo-alcance mais 

densos formados durante o tratamento térmico resulta em maiores valores do invariante. 
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A diminuição nos valores de Q observada para o TPU puro foi atribuída ao favorecimento 

da formação de regiões II (pouco visível no SAXS pela baixa densidade eletrônica) e 

redução na região III (tópico 3.3.2.). A mesma queda é verificada para o compósito 

TPU+Gr, sugerindo um fenômeno semelhante ao discutido para o TPU Puro. Por outro, 

lado, os compósitos de TPU+GNP e TPU+mGO apresentam aumento nos valores de Q. 

Este fenômeno pode estar relacionado a formação de estruturas mais densas após o 

tratamento térmico, possivelmente pela boa interação carga-polímero, em que novos 

domínios são formados a partir da superfície da nanoestrutura 

 

4.3.3. Influência das nanoestruturas derivadas do grafite e do tratamento térmico 

no efeito de memória de forma dos nanocompósitos 

 

 Quando o SME dos nanocompósitos é avaliado, todos os materiais passam a 

apresentar melhorias na razão de recuperação da forma (Rr), quando comparado à matriz 

polimérica sem adição das cargas, isto é, maiores porcentagens de retorno da forma 

temporária para a final. Estes valores são ainda maiores quando submetidos ao tratamento 

térmico, conforme apresenta a Figura 47a. 
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*As amostras de TPU Puro foram refeitas e por isso diferem dos dados reportados no capítulo 3. 

Figura 47: a) Valores de Rr e Rf referentes ao SME, e b) Módulo de Young medido por resistência a 

tração, para o TPU puro e seus nanocompósitos sem e com tratamento térmico por 24 horas, a 110 ºC. 

 

 Conforme discutido nos capítulos 2 e 3, o segmento rígido é o responsável pelo 

retorno da forma. À medida que o material passa a apresentar maior formação de 

domínios, maior é a quantidade de pontos de interconexão ou nós presentes na estrutura. 

Conforme verificado na técnica de DSC, quando as nanoestruturas são adicionadas ao 

TPU, o número domínios rígidos analisados pelas entalpias de ligação referentes às 

regiões II e III é similar à do TPU Puro. No entanto, o número de interações carga-

a) 

b) 
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polímero aumenta, consequentemente o número de nós responsáveis pelo retorno da 

forma também, o que justifica o aumento em Rr. Este aumento significativo é similar para 

os compósito de TPU+GNP (62,3%) e TPU+mGO (62,4%) sugere uma boa interação 

carga-polímero. Ainda que as nanoplaquetas de grafeno tenham baixa polaridade, o 

elevado número de defeitos de borda analisado via Raman (Figura 39a) pode ser a 

principal interface de ligação com o polímero. Quando estes nanocompósitos são 

submetidos a um tratamento térmico, os valores de Rr são ainda maiores, possivelmente 

pelo favorecimento das ligações carga-polímero, sendo estes os nanocompósitos que 

apresentaram aumento no invariante Q (Tabela 8), sugerindo a formação de domínios mais 

densos. 

 A Razão de Fixação da Forma (Rf), por sua vez, está relacionada à região I e a 

rigidez do material, isto é, o quanto o material é capaz de manter a forma temporária após 

o alívio da tensão, conforme discutido no capítulo 3. Para todos os nanocompósitos não 

tratados termicamente foi verificada uma diminuição nos valores de Rf quando 

comparado ao TPU puro (0h). Uma vez que os valores de entalpia de ligação referente a 

região I (Tabela 7) e rigidez medidos pelo ensaio de tração (Figura 47a) são equivalentes 

para todos os materiais, um fenômeno de escorregamento de partículas aglomeradas 

(Figura 44 e a Figura 45)  pode ser o responsável pela diminuição nos valores Rf, para 

todos os nanocompósitos “0h” [22]. No entanto, após 24 horas de tratamento térmico, a 

diferença na redução em Rf (ΔRf) para os nanocompósitos (3%) é consideravelmente 

menor que a verificada para o TPU Puro (9%). O aumento significativo na entalpia de 

ligação referente a região I (Tabela 7) e na rigidez (Figura 47a) dos nanocompósitos após 

o tratamento térmico é possívelmente a razão desta diminuição no ΔRf; isto é, o aumento 

de regiões I levam a um aumento no valor de Rf que é contrabalanceado com o aumento 

da rigidez do compósito (que reduziria o Rf). 

 Quando o SME é analisado em termos de tensão e deformação, é observado 

maiores deformações para todos os nanocompósitos, quando comparado ao TPU puro 

(Figura 48a). Este resultado torna-se mais interessante após o tratamento térmico, em que 

todas as deformações máximas (εload) são significativamente superiores a do TPU puro 

(24h) (Figura 48b).  
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Figura 48: Curvas de tensão e deformação do SME para o TPU e seus nanocompósitos, sendo: a) sem 

tratamento térmico e b) tratadas termicamente por 24 horas, a 110 ºC. 

 

 Dentre as nanoestruturas estudadas, o Gr e as nanoplaquetas de grafeno 

apresentam maiores deformações. Alguns estudos atribuem este fenômeno ao efeito 

lubrificante do grafeno como carga [122,123]. O mGO, por outro lado, apresenta maior 

rigidez, o que pode ser possivelmente explicado pela maior polaridade inerente aos grupos 

funcionais apresentarem maior afinidade com o TPU, que ancoram as cadeias 

poliméricas; ou ainda, ao fato das folhas do óxido de grafeno apresentarem dimensões 

maiores (Figura 42a) sendo estas mais efetivas no reforço polimérico como resultado de 

uma melhor transferência de tensão [72].  

 Estes resultados apontam uma influência positiva na adição de nanoestruturas 

derivadas do grafite no SME do TPU. Todos os nanocompósitos apresentaram ganhos em 

Rr e Rf, após 24 horas de tratamento térmico. A deformação máxima (εload) após o 

tratamento térmico também foi superior à do TPU Puro (24h), em aprox.. 100%. Dentre 

os nanocompósitos estudados o TPU+GNP se mostrou promissor por apresentar o maior 

ganho simultâneo em Rr e deformação máxima.  

 

4.3.4. Influência das nanoestruturas derivadas do grafite e do tratamento térmico 

nas propriedades elétricas dos nanocompósitos 

 

 As propriedades elétricas estudadas através dos resultados de espectroscopia de 

impedância são apresentadas inicialmente em um diagrama de Nyquist para todos os 

materiais obtidos, sem e com tratamento térmico, conforme apresentam as Figura 49a e 

Figura 49b, respectivamente. 

 

a) b) 

0 horas 24 horas 
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Figura 49: a) Diagrama de Nyquist para o TPU puro e seus nanocompósitos: a) sem tratamento térmico 

e b) tratado termicamente por 24 horas. 

 

Conforme apresenta a Figura 49, o TPU puro e seus nanocompósitos apresentam 

o perfil de curva de um semicírculo semelhante ao discutido na Figura 11c, com origem 

em zero, porém com um alargamento na impedância real (Z’), o que equivale ao perfil de 

um circuito equivalente de um resistor em paralelo com um elemento de fase constante 

(R1/CPE1), conforme representado na Figura 49b. Como discutido no tópico 2.1.5. do 

capítulo 2, a condutividade elétrica do material, pode ser obtida a partir do valor da 

resistência elétrica medida à baixas frequências, isto é, no ponto de interseção do 

semicírculo com o eixo x (valor máximo de Z’), e calculado de acordo com a equação 

(9). Os valores utilizados na curva de ajuste para o cálculo da resistência de acordo com 

o circuito equivalente são apresentados na Tabela 13 do APÊNDICE III, e os valores 

calculados de condutividade elétrica na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Parâmetros de propriedades elétricas do TPU e seus nanocompósitos. 

 

 

 

 

Conforme apresenta a Tabela 9 e a Figura 49a, os valores de condutividade elétrica 

(σAC) dos nanocompósitos de TPU+Gr e TPU+GNP são superiores aos do TPU puro, 

como esperado em virtude das atrativas propriedade elétricas inerentes destas cargas 

 
σAC (10-08) 

 (S/m) 

Tan Delta ϵr 

D f (Hz) 1 Hz 

TPU_Puro_0h 1,47 61,6 0,1 252,6 

TPU_Puro_24h 1,81 48,3 0,3 330,9 

TPU+Gr_0h 1,54 73,2 0,1 281,1 

TPU+Gr_24h 1,96 43,7 0,4 356,6 

TPU+GNP_0h 1,56 55,0 0,2 280,9 

TPU+GNP_24h 1,68 50,2 0,2 302,7 

TPU+mGO_0h 1,17 62,8 0,1 212,2 

TPU+mGO_24h 1,21 52,8 0,1 220,4 

a) b) 
0 horas 24 horas 
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discutidas na introdução deste capítulo. No entanto, estes valores são muito próximos ao 

do TPU puro, o que indica que a concentração de 0,1% em massa das nanoestruturas é 

inferior ao limite de percolação elétrica. O compósito de TPU+mGO, por sua vez, 

apresenta valores inferiores de condutividade elétrica, possivelmente pelo elevado índice 

de ligações sp3, resultante do processo oxidativo do grafite, que dificultam a passagem de 

elétrons pelo plano basal do óxido de grafeno [24].  

Por outro lado, após o tratamento térmico, todos os materiais passam a apresentar 

valores σAC de superiores ao de seus materiais de partida. De acordo com Fei, G. et al. 

(2013), o aumento da condutividade em elétrica após o tratamento térmico a 150 e 180 

ºC por uma hora em um sistema de SMPU reforçado com 5% de CNT, é atribuído a 

relaxação de tensões residuais no interior da cadeia polimérica com a superfície dos 

nanotubos de carbono. Este processo de relaxação gera uma contração na matriz 

polimérica, aumentando a interface polímero-carga, ou ainda reduzindo a distância entre 

os CNT, o que leva a uma diminuição na resistência ao tunelamento, aumentando a 

condutividade elétrica [124]. Conforme discutido nas técnicas de DSC e FTIR, após o 

tratamento térmico, as interações do polímero com a partícula são favorecidas, sendo este 

o possível motivo do aumento da condutividade elétrica verificado na Tabela 10. 

Como também discutido no tópico 2.1.5, ainda que sob elevadas tensões elétricas 

(> 1kV) [65], a introdução de um estímulo elétrico para o retorno da forma é possível 

pelo aumento da dissipação da energia elétrica em térmica em materiais isolantes. Este 

aumento é verificado pelo fator de dissipação ou tangente de perdas (D), conforme 

apresenta a Tabela 10 e a Figura 50. 

 

 
Figura 50: Constante dielétrica e tan delta para o TPU e seus nanocompósitos, sendo: a) sem tratamento 

térmico e b) tratadas por 24 horas. 

 

De acordo com os valores de fator de dissipação (D), calculado conforme a 

equação (8), é verificada uma variação pouco significativa entre os valores dos 

nanocompósitos quando comparados ao do TPU puro (Figura 50a). No entanto, quando 

a) b) 
0 horas 24 horas 
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estes materiais são tratados termicamente, pelo tempo de 24 horas, uma diminuição 

considerável e um deslocamento do pico de D para maiores frequências é verificado para 

todos os materiais, possivelmente atribuído ao aumento da condutividade elétrica 

discutido previamente. 

 Em uma análise da constante dielétrica (ϵr) dos materiais, calculada conforme a 

(7), é observado um mesmo perfil de curva para todos os materiais com a observação de 

um aumento em valores de ϵr à baixas frequências, característico de polímero polares 

[58], como o TPU. Na frequência de 1 Hz, quando 0,1% em massa de Gr e GNP são 

adicionados ao TPU, os compósitos passam a apresentar valores maiores de constante 

dielétrica (Tabela 9). Segundo Ning N. et al. (2017), o aumento de C=O livre observado 

no sistema TPU/PEG/rGO levou ao aumento na polarização dos dipolos das moléculas 

de TPU, e consequentemente nos valores de ϵr [125]. Este fenômeno pode estar associado 

ao fato de as nanoestruturas romperem as ligações de hidrogênio entre os segmentos do 

TPU conforme discutido nas técnicas de DSC e FTIR, pela diminuição em DPS, o que 

gera um maior número de ligações C=O livres passíveis de polarização. O compósito de 

TPU+mGO, por sua vez, devido a sua maior polaridade, possivelmente restringe a 

movimentação desses dipolos pela melhor interação carga-polímero. 

O aumento na constante dielétrica para compósitos a baixas frequências, também 

é comumente atribuída ao efeito de polarização de Maxwell-Wagner, em que é verificado 

um acúmulo de cargas elétricas na interface de materiais heterogêneos que apresentam 

tempo de relaxação diferente entre si [61,126]. Após o tratamento térmico, este valor 

aumenta para todos os materiais. A formação de domínios mais ordenados para todos os 

materiais em função do processo de separação de fases, pode resultar no aumento de 

acúmulo de cargas elétricas nas interfaces entre os domínios, levando ao aumento em ϵr.  

Apesar de verificada a influência das nanostruturas nas propriedades elétricas do 

nanocompósitos discutidas nesse tópico, a concentração de 0,1% em massa não 

apresentou o desempenho desejado para atribuir ao nanocompósito a capacidade de 

retornar a sua forma original sob um estímulo elétrico. Neste sentido, o aumento de 

concentração da carga de GNP, se faz de interesse a fim de atingir a percolação elétrica 

do material. Por outro lado, o tratamento térmico contribuiu na obtenção de maiores 

valores de condutividade elétrica, sendo uma ferramenta promissora nos estudos futuros. 

 

 

 

 



92 
 

4.4. Conclusões 

  

Neste estudo, a influência da adição de nanoestruturas de grafite (Gr), 

nanoplaquetas de grafeno (GNP) e óxido de grafeno multicamadas (mGO) foi avaliada 

quanto à morfologia e impacto no efeito de memória de forma e propriedade elétricas dos 

nanocompósitos, antes e após o tratamento térmico a 110 ºC, por 24 horas. A adição 

dessas estruturas sugeriu uma boa sinergia carga-polímero, em que a ligação de 

hidrogênio anteriormente compartilhada entre os segmentos rígidos e elastoméricos do 

TPU passa a interagir com a superfície das nanoestururas, conforme discutido nas técnicas 

de DSC, pelo aumento nos valores de entalpia da região I (ΔHI), e na diminuição nos 

valores de DPS, calculados por FTIR.  

Estas interações com as nanoestruturas resultaram no aumento da razão de 

recuperação da forma (Rr), aliado a uma maior deformação máxima (εload) durante a 

programação do SME, possivelmente pelo efeito lubrificante inerente destas estruturas, 

que também impactou na redução dos valores de razão de fixação da forma (Rf). Estes 

valores foram ainda mais interessantes após o tratamento térmico, em que a adição das 

nanoestruturas aliada ao processo de separação de fases, resultou em um efeito sinérgico, 

em que valores de Rr foram ainda maiores e a deformação máxima, significativamente 

superior à do TPU puro (24h). 

Em relação às propriedades elétricas, os nanocompósitos de TPU+Gr e TPU+GNP 

apresentam maiores valores de condutividade elétrica (σAC), quando comparado ao TPU 

puro. No entanto, a concentração de 0,1% não foi suficiente para atingir a percolação 

elétrica desses materiais. A elevada polaridade apresentada pelo mGO aliada a baixa 

condutividade elétrica inerente desta nanoestrutura influenciou na diminuição dos valores 

de σAC. No entanto, após o tratamento térmico, todos os materiais apresentaram aumento 

em suas condutividades elétricas, atribuído ao processo de separação de fases resultante 

do tratamento térmico.  

A partir dessas conclusões, a adição de nanoestruturas derivadas do grafite aliada 

ao tratamento térmico resultou em um efeito sinérgico na melhoria no SME e nas 

propriedades elétricas. Dentre os nanocompósitos obtidos, o TPU+GNP foi o que 

apresentou o maior desempenho mútuo nas duas propriedades analisadas, sendo este de 

interesse para a continuidade do estudo, conforme apresenta a capítulo 5.   
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CAPÍTULO 5: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS 

ELETROATIVOS HÍBRIDOS DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO 

REFORÇADOS COM NANOPLAQUETAS DE GRAFENO E NANOTUBOS DE 

CARBONO  

 

O desenvolvimento de SMPCs condutores possibilita a obtenção de 

nanocompósitos eletroativos, capazes de retornarem às suas formas originais após a 

aplicação de uma tensão elétrica. Neste capítulo, nanocompósitos de poliuretano 

termoplástico contendo até 1,5% em massa de nanoplaquetas de grafeno, nanotubos de 

carbono e seus híbridos foram obtidos com o objetivo de atingir a percolação elétrica nos 

nanocompósitos de modo a responderem como SMPCs eletroativos. 

 

5.1. Introdução  

 

 O desenvolvimento de compósitos eletroativos com memória de forma tem sido 

alvo de publicações apenas nos últimos 20 anos (Figura 51), visando como principais 

aplicações: sensores, músculos artificiais, dispositivos inteligentes e microcircuitos [26].  

 

 
Figura 51: Comparação entre o número de publicações extraído do banco de dados Scopus baseado nos 

termos: Electroactive/Electro-ative shape memory polymers + Electroactive/Electro-ative shape memory 

composites + Carbon nanotube + Graphene + Hybrids + Polyurethane + Thermoplastic Polyurethane 

(atualizado em Fevereiro de 2021). 
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 Dos estudos desenvolvidos nesta área, os nanotubos de carbono (CNT) foram 

amplamente empregados em virtude da sua elevada razão de aspecto, aliada a boa 

condutividade elétrica, permitindo a percolação elétrica a baixas concentrações 

[26,124,127–130], conforme abordado no tópico 2.3 do capítulo 2. No entanto, de modo 

a contornar problemas como a elevada rigidez do SMPC reforçado com CNT e seu 

elevado custo de obtenção, a busca por cargas substitutas, como o grafeno, se tornaram 

de interesse em anos mais recentes [24]. Contudo, em um sistema de SMPU como matriz 

polimérica este desenvolvimento de SMPC eletroativos reforçados com estruturas de 

carbono ainda é pouco explorado e não completamente elucidado (Figura 51). 

 Dentre blendas e copolímeros, os SMPC eletroativos que apresentam percolação 

elétrica são facilmente ativados com tensões elétricas inferiores a 100 V, retornado a sua 

forma original em poucos segundos, conforme apresenta a Tabela 10 e o exemplo da 

Figura 52. No entanto, as concentrações de carga condutora adicionadas aos SMPs ainda 

são consideradas elevadas para a obtenção de tais resultados, apresentando maior impacto 

nas propriedades mecânicas finais dos SMPC eletroativos, no que diz respeito ao aumento 

de sua rigidez que limita sua deformação máxima durante a programação [24]. Por outro 

lado, a adição única de grafeno aos SMPs, resulta em um desempenho inferior quanto a 

condutividade elétrica e SME quando comparado aos SMPCs reforçados com CNT [121]. 

 

 
Figura 52: Blenda PCL/SEBS contendo 10 phr de CNT, retornando a forma após 56 s sob 40 V [26]. 

   

 Neste cenário, o desenvolvimento de nanocompósitos híbridos é uma alternativa 

na obtenção de SMPC eletroativos com propriedades superlativas. Lu, H. et al. (2012) 

verificou uma combinação sinérgica de nanofibras de carbono com grafeno de poucas 

camadas (FLG) na forma de um filme fino em uma matriz termofixa estirênica. Neste 

estudo os autores observaram que o grafeno aumenta a condutividade elétrica do material, 

enquanto as nanofibras de carbono atuam como ponte condutora entre os FLGs [131]. 

Liu, X. et al. (2015) também observou este efeito sinérgico em aerogéis de MWCNT 

oxidado / GO reduzido termicamente na proporção de 60/40 em massa em matriz epóxi, 

sendo esta a composição que apresentou a menor densidade e a condutividade elétrica do 

compósito (aprox..10 S/m) [6,132]. 
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Tabela 10: Polímeros eletroativos reforçados com nanotubos de carbono e grafeno. 

Polímero Carga 
Concentração 

em massa  
Método de obtenção 

Condutividade 

elétrica  

Voltagem 

aplicada 

Tempo de 

retorno 

Temperatur

a atingida 
Ref 

50%PCL/ 

50%SEBS-MA 
CNT 9% (10phr) Polímero fundido 2,62 10-3 S/m 40 V 56 s NI [26] 

95%PU/2,5%PPy MWCNT 2,5% 
Polimerização in situ 

e mistura por solução 
9,8 10-4 S/m 25V 20 s > 45 ºC [133] 

EVA/PCL CNT 5% NI NI 20 V 24 s NI [127] 

PU 
MWCNT 

(funcionalizado) 
5% mistura por solução 1,72 10-3 S (580 Ω) 40 V 10 s 35 °C [128] 

PU MWCNT 5% Polímero fundido NI 25 V 25 s 75 °C [124] 

PU 
MWCNT 

(funcionalizado) 
4% Polimerização in situ NI 40 V 60 s 100 °C [129] 

PU SWCNT 4% mistura por solução 2,50 10-3 S/m 30 V 90 s 80 °C [130] 

PU grafeno 3% mistura por solução 2,50 10-5 S/m  75 V 60 s NI [121] 

PU grafeno 2,5% mistura por solução 5 10-6 S/m (500Ω) 75 V 100 s 70 ºC [133] 

PU 
rGO  

(funcionalizado) 
2% (2,5phr) Polimerização in situ 2,5 10-4 S/m 50 V 120 s 64 ºC [134]  

NI: Não informado. 
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Segundo Fei, G et al. (2013) e Ionut-Laurentiu, S. et al. (2016), quando estes 

SMPCs eletroativos são submetidos a um tratamento térmico a condutividade elétrica é 

ainda superior [124,135], conforme abordado no capítulo anterior. Fei, G et al. (2013) 

atribuiu esse aumento às relaxações de tensões residuais no interior da cadeia polimérica 

com a superfície dos nanotubos de carbono, que resultam em uma contração na matriz 

polimérica, aumentando a interface polímero-carga, ou ainda reduzindo a distância entre 

os CNTs, o que leva a uma diminuição na resistência ao tunelamento [114]. Ionut-

Laurentiu, S. et al. (2016), por outro lado, relaciona o aumento na condutividade elétrica 

à recristalização da estrutura e a reorientação dos nanotubos de carbono em função do 

processo de tratamento térmico [135]. Conforme discutido no capítulo anterior, de acordo 

com Pedrazolli, D. e Manas-Zloczower, I. (2016) a adição de CNTs atua como agente 

nucleante para o segmento rígido levando ao aumento no grau de separação de fases, 

sugerindo ser esta uma potencial rota de controle morfológico a fim de controlar as 

propriedades finais do material [22]. 

Diante do cenário até então apresentado, foi de interesse deste estudo o 

desenvolvimento de SMPCs eletroativos com maiores teores de nanoplaquetas de grafeno 

e nanotubos de carbono, em concentrações até 1,5% em massa. Posteriormente, SMPCs 

híbridos destas cargas foram desenvolvidos de modo a obter uma combinação sinérgica 

entre as mesmas, atenuando efeitos prejudiciais na adição de apenas uma delas. Por fim, 

as amostras foram tratadas termicamente pelo tempo de 24 horas a 110 ºC, no intuito de 

verificar a influência de um tratamento térmico na condutividade elétrica e no efeito de 

memória de forma dos SMPCs obtidos. 

 

5.2. Experimental 

 

5.2.1. Materiais 

 

O poliuretano termoplástico e o tetrahidrofurano utilizados neste estudo foram os 

mesmos descrito nos capítulos 3 e 4. As nanoplaquetas de grafeno empregadas foram as 

desenvolvidas no estudo do capítulo 4 e os nanotubos de carbono de poucas paredes (Few-

Walled Carbon Nanotubes – FWCNT) foram cedidos pelo Centro de Tecnologia em 

Nanomateriais e Grafeno da Universidade Federal de Minas Gerais (CTNano/UFMG). A 

pureza dos FWCNTs é de aproximadamente 90% (pó catalizador residual de Fe – Co – 

Al) e as dimensões de 3 a 9 nm de diâmetro e 100 a 200 µm de comprimento. 
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5.2.2. Obtenção dos nanocompósitos 

 

 Os compósitos foram obtidos via mistura por solução, conforme descrito nos 

capítulos 3 e 4. Em um primeiro momento foram produzidos nanocompósitos contendo 

apenas 0,1; 0,75 e 1,5% em massa de GNP de acordo com descrito no capítulo 4. Os 

nanocompósitos reforçados com apenas CNT foram obtidos nas concentrações de 0,1; 

0,25; 0,5; 0,75; 1,0 e 1,5% em massa, similar a obtenção de GNP, porém com um tempo 

de ultrassom em THF de 2 horas. Por fim, os nanocompósitos híbridos GNP+CNT foram 

produzidos nas variações de 0,5/1,0 e 0,75/0,75% em massa de cada partícula, conforme 

descreve a Tabela 11.  

 

Tabela 11: Descrição dos nanocompósitos desenvolvidos. 

Nanocompósitos Nomenclatura 
Concentração (% em massa) 

GNP CNT 

Reforçados com GNP 

TPU+GNP(0,1) 0,1 - 

TPU+GNP(0,75) 0,75 - 

TPU+GNP(1,5) 1,5 - 

Reforçados com CNT 

TPU+CNT(0,1) - 0,1 

TPU+CNT(0,25) - 0,25 

TPU+CNT(0,5) - 0,5 

TPU+CNT(0,75) - 0,75 

TPU+CNT(1,0) - 1,0 

TPU+CNT(1,5) - 1,5 

Híbridos 

TPU+CNT(1,0)+GNP(0,5) 0,5 1,0 

TPU+CNT(0,75)+GNP(0,75) 0,75 0,75 

TPU+CNT(0,5)+GNP(1,0) 1,0 0,5 

 

 Todos os compósitos foram tratados termicamente pelo tempo de 24 horas a 110 

ºC, sendo estes diferenciados pelo sufixo “_0h” (não tratados termicamente) ou “_24h” 

(tratado termicamente pelo período de 24 horas), ao final da nomenclatura adotada. 

 

5.2.3. Caracterizações dos nanotubos de carbono 

 

As análises de TGA, Raman e MEV dos FWCNT foram realizadas de maneira 

similar às caracterizações das nanoplaquetas de grafeno apresentadas no capítulo 4.  
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5.2.4. Caracterizações dos compósitos  

 

a. Caracterização do efeito de memória de forma  

 

A caracterização do efeito de memória de forma foi realizada no MackGraphe nas 

mesmas condições de ensaio para o polímero puro e seus nanocompósitos, seguindo os 

mesmos parâmetros descritos no capítulo 3 e 4.  

 

b. Análise térmica  

 

A avaliação da influência dos teores de carga nos eventos térmicos referentes às 

regiões I, II e III, conforme discutido nos capítulos 3 e 4, foi realizada através da técnica 

de calorimetria exploratória diferencial em um equipamento modelo DSC-60 Plus, da 

marca Shimadzu, localizado no MackGraphe. Apenas os filmes não tratados termicamente 

foram ensaiados, em uma rampa de aquecimento de 25 a 220 ºC, na taxa de 20 ºC/min, 

sob atmosfera de nitrogênio (100 ml/min). 

 

c. Caracterização elétrica  

 

A condutividade elétrica dos nanocompósitos obtidos foi medida no MackGraphe 

por meio de um analisador de impedância Metrohm Autolab com o módulo FRA32M. 

Foi utilizada em uma faixa de frequência de 10 MHz até 0,1 Hz e uma amplitude de 0,35 

V, em temperatura ambiente. As amostras com diâmetro aproximado de 1 cm e 1 mm de 

espessura tiveram suas faces recobertas com uma liga de ouro-paládio por 75 s em uma 

corrente de 40 mA. Os dados foram analisados por meio do software Nova 2.1. 

 

5.2.5. Caracterizações dos compósitos eletroativos 

 

O retorno da forma dos compósitos eletroativos através de um estímulo elétrico 

foi realizado no MackGraphe com o auxílio de uma fonte de tensão DC da marca FUG e a 

temperatura durante o ensaio medida através de uma termocâmera Fluke TiS10. As 

amostras foram cortadas em formato de U (similar ao da Figura 16a) com as dimensões 

de (10 x 20 x 1) mm e um corte interno de (3 x 17) mm. 
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5.3. Resultados e Discussões  

 

5.3.1. Caracterização dos nanotubos de carbono  

 

 Os nanotubos de carbono foram caracterizados quanto a sua estabilidade térmica 

pela análise termogravimétrica, e em um segundo momento tiveram sua estrutura basal 

comparada a dos CNTs sonicados por 2 horas em THF pela espectroscopia Raman, 

conforme apresentam as Figura 53a e b, respectivamente. Por fim, a Figura 53c apresenta 

uma imagem de MEV do CNTs sonicados durante 2 horas em uma estrutura emaranhada.  
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Figura 53: Caracterização dos nanotubos de carbono pelas técnicas de: a) análise termogravimétrica, b) 

espectroscopia Raman e c) microscopia eletrônica de varredura. 

a) 

b) 

c) 
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 Conforme apresenta a Figura 53a, os nanotubos de carbono apresentam uma 

elevada estabilidade térmica até 400 ºC. Em temperaturas mais elevadas é verificada a 

degradação das ligações C-C que compõe a estrutura basal dos CNT, com o pico da DTG 

correspondente a 620 ºC. O elevado teor residual em 800 ºC (aprox. 15% em massa) foi 

atribuído ao pó catalizador de Fe – Co – Al, conforme informado pelo fornecedor.  

 Assim como verificado na espectroscopia Raman para o grafeno (tópico 4.3.1.2.), 

os nanotubos de carbono apresentam as mesmas bandas D, G e 2D referentes aos defeitos, 

grau de ordem e empilhamento na estrutura basal, respectivamente. Em uma análise da 

influência do processo de dispersão em THF por 2 horas na do CNT pouca influência é 

verificada em sua estrutura basal, conforme apresenta a Figura 53b. A Figura 53c 

apresenta uma imagem do CNT sonicado, em que é possível verificar nanotubos 

entrelaçados com baixo diâmetro e elevada razão de aspecto destas nanoestruturas.   

 

5.3.2. Influência das nanoestruturas de carbono e do tratamento térmico na 

separação de fases e no efeito de memória de forma dos nanocompósitos 

 

O objetivo primário para a substituição dos nanotubos de carbono pelo grafeno é 

compensar a elevada rigidez que os CNT atribuem aos SMPC, tornando-os frágeis e 

reduzindo suas deformações máximas durante a programação do efeito da memória de 

forma (SME). Sendo assim, a deformação (εload) foi comparada entre todos os 

nanocompósitos, conforme apresenta a Figura 54.  
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Figura 54: Valores de deformação máxima (εload) para todos os nanocompósitos. 

 

Conforme apresenta a Figura 54, todos os nanocompósitos (0h) reforçados com 

nanotubos de carbono apresentam menores deformações (εload), quando comparados ao 

polímero puro. Este fenômeno sugere que os CNTs atuam como reforço no travamento 

da mobilidade das cadeias poliméricas, em uma tendência quase linear no aumento da 

rigidez para maiores concentrações desta estrutura. Os nanocompósitos reforçados com 

GNP, por sua vez, apresentam maiores valores de deformação em 0,1% e 1,5% 

possivelmente pelo efeito lubrificante entre as partículas com maiores número de 

camadas (Figura 43b), e/ou aglomerados devido à alta concentração, respectivamente. 

Quando os nanocompósitos são submetidos ao tratamento térmico, todos passam a 

apresentar uma tendência de redução na deformação máxima, possivelmente em virtude 

do aumento da rigidez, conforme discutido nos capítulos 3 e 4. No entanto, à medida em 

que maiores concentrações de GNP são adicionadas aos compósitos híbridos, uma 

tendência na diminuição nesta rigidez é observada conforme esperado. 

Os valores de razão de fixação da forma (Rf), relacionados à estabilidade na 

deformação antes e após o alívio da tensão, apresentam uma tendência de redução nos 

valores de Rf para os compósitos híbridos (0h) com maiores teores de GNP (Figura 55). 

Apesar da diminuição em Rf ter sido atribuída ao aumento na rigidez do TPU puro, para 

os nanocompósitos este fenômeno pode estar relacionado ao escorregamento das cadeias, 

conforme discutido no tópico 4.3.3., uma vez que os compósitos híbridos com maior teor 
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de GNP apresentam maiores deformações e menores valores de Rf. Por outro lado, após 

o tratamento térmico é verificada uma tendência de queda na razão de fixação da forma 

para todos os materiais quando comparados aos seus materiais de partida, sugerindo a 

assim, a queda em Rf por aumento na rigidez, conforme discutido nos capítulos 3 e 4. 

 

 
Figura 55: Valores de razão de fixação da forma (Rf) para os SMPCs, antes e após o tratamento térmico. 

  

 Em uma análise dos valores da razão de recuperação da forma (Rr), referente a 

porcentagem de retorno da forma temporária para a final, uma tendência de maiores 

valores é observada para o compósito híbrido contendo o maior teor de GNP, 

principalmente após o tratamento térmico durante 24 horas, apesar de valores elevados 

do desvio padrão (Figura 56).  
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Figura 56: Valores de razão de recuperação da forma (Rr) para os SMPCs, antes e após o tratamento 

térmico. 

 

Uma vez que os valores de Rr estão diretamente ligados ao grau de separação de 

fases, a análise de DSC foi realizada para os compósitos híbridos conforme apresenta a 

Tabela 12. 

 

Tabela 12: Temperaturas das transições térmicas (ºC) e suas respectivas entalpias de ligação (J/g) para 

os nanocompósitos híbridos comparados aos TPU puro. 

 I II III 

 TI ΔHI TII ΔHII TIII ΔHIII 

TPU Puro 70,11 0,95 100,73 0,51 180,60 3,12 

TPU+CNT(1,0)+GNP(0,5) 76,85 1,45 118,37 1,34 176,52 2,65 

TPU+CNT(0,75)+GNP(0,75) 75,26 1,23 117,14 0,89 181,27 2,93 

TPU+CNT(0,5)+GNP(1,0) 76,41 1,51 124,61 1,05 175,10 2,20 

 

Conforme verificado na Tabela 12, os valores de temperatura de transição térmica 

referente às regiões I e II, bem como suas entalpias apresentam valores superiores ao do 

TPU Puro. Este fenômeno, sugere a formação de estruturas de HD de curto-alcance a 

partir da interface das nanoestruturas, conforme também por Pedrazolli, D. e Manas-

Zloczower, I. (2016) e Razegui, M. e Pircheraghi, G. (2018) [22,23]. Diferente do que foi 

observado para os SMPCs contendo 0,1% em massa, em que este fenômeno de 

deslocamento em TII e ΔHII só é observado após o processo de tratamento térmico, 
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resultando no aumento de rigidez do material (tópico 4.3.2.), os SMPCs híbridos já partem 

de uma estrutura com maior grau de separação de fases antes do tratamento térmico. Isto 

sugere que a estrutura com maior grau de separação de fases apresentada pelos SMPCs 

híbridos, aliada ao mecanismo de travamento da movimentação das cadeias poliméricas 

pelas estruturas de carbono, atuando como barreiras físicas, justifique os baixos valores 

de deformação, verificados na Figura 54. 

 

5.3.3. Influência das nanoestruturas de carbono e do tratamento térmico na 

condutividade elétrica dos nanocompósitos 

 

A condutividade elétrica medida por espectroscopia de impedância foi realizada 

para todos os nanocompósitos obtidos, conforme apresenta a Tabela 14 localizada no 

APÊNDICE III. Os resultados para os SMPCs sem tratamento térmico são comparados 

ao TPU puro e apresentados na Figura 57a, enquanto os compósitos com concentrações 

acima de 0,5% em massa, com condutividade elétrica acima do limite de percolação, são 

comparados aos materiais tratados termicamente pelo tempo de 24 horas, conforme 

mostra a Figura 57b. 
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Figura 57: Condutividade elétrica dos nanocompósitos reforçados com nanoplaquetas de grafeno, 

nanotubos de carbono e seus híbridos, sendo: a) sem tratamento térmico e b) com e sem tratamento 

térmico com concentrações acima do limite de percolação elétrica. 

a) 

b) 
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A Figura 57a apresenta um salto em condutividade elétrica (σAC) para o compósito 

de TPU+CNT(0,25) com um aumento em três ordens de magnitude (1,07 10-6 S/m), 

quando comparado ao polímero puro (1,54 10-9 S/m). Isto indica que a concentração de 

0,25% em massa de nanotubos de carbono atingiu o limite de percolação elétrica, 

conforme indicado na Figura 15. À medida que o material passa a apresentar maiores 

valores de σAC o perfil do semicírculo de Nyquist torna-se semelhante ao da Figura 11d, 

em que uma resistência em série é ligada ao conjunto de um resistor em paralelo com um 

elemento de fase constante (Rs-Rp/CPE), conforme o circuito equivalente representado 

para o compósito de TPU+CNT(0,5), indicado na Figura 57a. 

Para os nanocompósitos reforçados com nanoplaquetas de grafeno, ainda que o 

valor da maior concentração (6,54 10-9 S/m) seja quase cinco vezes o da condutividade 

do TPU Puro_0h, pode se dizer que ainda não atingiu a percolação elétrica. Este 

fenômeno é possivelmente devido à baixa razão de aspecto inerente dessa estrutura 

discutida na análise de AFM para as nanoplaquetas de grafeno, aliado ao maior número 

de defeitos no plano basal verificada pela análise de Raman (tópico 4.3.1.2. do capítulo 

4). 

Em concentrações superiores à 0,5% em massa os valores de condutividade do 

nanocompósito contendo CNT (1,53 10-3 S/m) passa a ser superior, ou na mesma ordem 

de grandeza, dos SMPCs eletroativos da literatura com valores muito superiores de 

concentração de CNT, conforme apresentado na Tabela 10. A elevada condutividade em 

baixas concentrações está possivelmente relacionada a elevada razão de aspecto 

apresentada pelos nanotubos de poucas camadas, como indica também a Figura 53c. No 

entanto, quando adicionadas as nanoplaquetas de grafeno à estes compósitos de modo a 

atingir a concentração final de 1,5% em massa do SMPCs híbrido, pouca variação em 

condutividade elétrica é verificada para os mesmos teores de CNT. Isto é, a condutividade 

elétrica do compósito TPU+CNT(0,75), que equivale a 1,41 10-3 S/m é similar à do 

compósito híbrido TPU+CNT(0,75)+GNP(0,75) com 2,00 10-3 S/m, indicando 

novamente a baixa influências dos grafenos nanoplatelets na condutividade elétrica dos 

materiais. 

Apesar do aumento em condutividade elétrica após um tratamento térmico 

verificado por Fei, G et al. (2013) e Ionut-Laurentiu, S. et al. (2016), em SMPCs 

reforçados com CNT [124,135], este fato não foi verificado para todos os compósitos. No 

entanto, apesar de observado um sistema de separação de fases que favorece o aumento 
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da condutividade elétrica, um fenômeno de aglomeração entre as estruturas pode estar a 

ocorrer, reduzindo os valores de σAC. 

 

5.3.4. Caracterização eletroativa do nanocompósito híbrido 

 

Uma vez que o objetivo deste trabalho foi a redução dos teores de CNT e 

substituição por grafeno visando SMPCs menos rígidos, a caracterização eletroativa foi 

realizada para o nanocompósito híbrido TPU+CNT(0,5)+GNP(1,0), sem tratamento 

térmico, pré deformadas à 90 ºC, conforme apresenta a Figura 58. 

 

 
Figura 58: Caracterização eletroativa do nanocompósito híbrido de TPU+CNT(0,5)+GNP(1,0): a) antes 

e b) após 90 s sob aplicação de uma tensão de 140 V, c) atingindo uma temperatura superior a 100 ºC. 

 

 As Figura 58a e b apresentam o antes e depois da forma quando uma tensão 

elétrica de 140 V é aplicada ao compósito pelo tempo de 90 s. Após este período, o 

compósito híbrido chega a atingir valores superiores a 100 ºC em virtude do efeito Joule, 

descrito no tópico 2.3. Apesar do retorno da forma apresentado seja baixo (aprox.. 30%), 

este efeito foi obtido em concentrações muito inferiores às apresentadas na literatura 

a) b) 

c) 
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(acima de 3% em massa, conforme apresenta a Tabela 10). Deste modo, o 

desenvolvimento de compósitos híbridos contendo até 2% em massa de CNT+GNP se 

mostrou promissor na obtenção de SMPCs eletroativos para estudos futuros. 

 

5.4. Conclusões 

 

Neste estudo, foram adicionados ao TPU concentrações de nanoplaquetas de 

grafeno, nanotubos de carbono e seus híbridos em até 1,5% em massa dessas estruturas 

de carbono de modo a obter SMPCs eletroativos. Em uma análise do SME, a adição de 

maiores teores de GNP nos compósitos híbridos apresentou melhorias na obtenção de 

maiores valores de deformação máxima (εload) do material, atribuído a um possível 

escorregamento entre as nanoestruturas empilhadas ou aglomeradas. Para as amostras 

tratadas termicamente, um aumento na rigidez foi verificado para todos os materiais em 

virtude do aumento no grau de separação de fases que resulta em uma maior quantidade 

de ligações cruzadas físicas, referentes a formação de domínio rígidos de curto-alcance, 

conforme discutido nos capítulos 3 e 4. 

A condutividade elétrica dos compósitos de TPU+CNT apresentou um limiar de 

percolação elétrica de 0,25% em massa de nanotubos de carbono. Por outro lado, a 

concentração até 1,5% em massa de GNP para os compósitos de TPU+GNP não foi 

suficiente para atingir a percolação elétrica nos SMPCs, atribuído à baixa razão de aspecto 

e elevado número de defeitos. No entanto, quando maiores concentrações de GNP foram 

adicionadas aos nanocompósitos híbridos, pouca variação na condutividade elétrica dos 

mesmos teores de CNT entre os híbridos e o sistema TPU+CNT foram verificadas. Por 

outro lado, as amostras tratadas termicamente apresentaram baixa linearidade no aumento 

dos valores de condutividade elétrica, possivelmente por um processo de aglomeração 

entre as estruturas de carbono. 

 Ainda que as nanoplaquetas de grafeno tenham contribuído pouco para a 

condutividade elétrica dos SMPCs híbridos e mais no aumento de deformação máxima 

durante a programação, a adição de um estímulo elétrico para o retorno parcial da forma 

foi possível sob a tensão de 140 V, em um tempo de 90 s, chegando a temperaturas 

superiores à 100 ºC devido ao efeito Joule. Este resultado torna-se promissor no estudo 

futuro de SMPCs eletroativos com baixas concentrações de estruturas de carbono. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

6.1. Conclusões 

 

Conforme os resultados apresentados nos capítulos 3, 4 e 5, o poliuretano 

termoplástico apresenta interessante SME, no entanto altamente dependente de sua 

morfologia. A medida em que o TPU passa por um tratamento térmico a 110 ºC por 

tempos maiores é verificada uma maior separação de fase entre os segmentos levando à 

formação de domínios de curto alcance, resultando em uma estrutura mais rígida, 

diminuindo sua deformação máxima e os seus valores de razão de fixação da forma (Rf). 

No entanto, o maior número de reticulações físicas referentes a formação desses novos 

domínios contribuem no aumento da razão de fixação da forma (Rr).  

Quando ao TPU foi adicionado 0,1% em massa de uma nanoestrutura derivada do 

grafite, foi observada uma melhoria no SME para todos os compósitos, principalmente 

após o tratamento térmico, no que se refere ao aumento da recuperação Rr. A deformação 

máxima desempenhada também atingiu valores significativamente maiores aos do TPU 

puro tratados termicamente, sugerindo uma atuação sinérgica do aumento do grau de 

separação de fases com a boa interação carga-polímero. No que diz respeito a 

condutividade elétrica, os compósitos de TPU+Gr e TPU+GNP apresentaram maiores 

valores que o do TPU puro, no entanto, após o tratamento térmico o aumento em 

condutividade elétrica foi verificada para todos os materiais. Neste estudo, o 

nanocompósito de TPU+GNP ganhou destaque pela melhoria mútua na propriedade 

elétrica e no efeito de memória de forma, devido ao efeito sinérgico da boa 

compatibilidade polímero-carga aliado à atrativa condutividade elétrica inerente da 

nanoestrutura.  

Ao adicionar maiores concentrações de nanoplaquetas de grafeno, nanotubo de 

carbono e seus híbridos, é verificado um aumento da rigidez do material resultando em 

menores deformações máximas (εload), que é atenuado a medida em que maiores teores 

de GNP é adicionado aos compósitos híbridos, possivelmente em função do efeito de 

escorregamento entre estas estruturas. A condutividade elétrica nos compósitos híbridos 

foi pouco afetada por maiores teores de GNP, uma vez que a razão de aspecto apresentado 

por essas estruturas é baixa e como elevado grau de defeitos. Ainda assim, o compósito 

híbrido de TPU+CNT(0,5)+GNP(1,0) apresentou retorno parcial da forma em uma 

concentração total abaixo da apresentada pela literatura (> 2% em massa). Resultado este 

promissor na obtenção de SMPCs híbridos eletroativos. 
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Diante de todo o estudo, o tratamento térmico também se apresentou como uma 

ferramenta potencial no controle morfológico do TPU de forma a alcançar as 

propriedades finais desejadas, de baixo custo e facilmente reprogramável. 

 

6.2. Perspectivas futuras 

 

 Durante o trabalho desenvolvido foram observadas oportunidades de 

aprimoramento dos resultados obtidos para a realização em trabalho futuros, dentre elas 

estão:  

- Tratamento térmico em outras temperaturas;  

- Repetir o estudo para os materiais obtidos via polímero fundido (extrusão); 

- Menor tempo de ultrassom para as nanoplaquetas de grafeno a fim de se obter 

menor quantidade de defeitos e maior razão de aspecto das folhas; 

- Oxidação do nanotubo de carbono de forma a otimização a interação carga-

polímero; 

- Obtenção de híbridos com menores teores de nanotubo de carbono; 

- Medir a condutividade térmica dos nanocompósitos; 

- Adição de um estímulo elétrico diretamente pelo reômetro; 

- Obtenção de filamentos do compósito eletroativo para impressão 4D.   
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APÊNDICE I: Desenvolvimento da técnica de caracterização da memória de forma 

em um reômetro rotacional Anton Paar MRC 702 

 

Para a realização da caracterização térmica do SME nos materiais estudados foi 

desenvolvido um procedimento de caracterização da técnica em um reômetro rotacional 

Anton Paar MCR 702 de acordo com as programações previamente apresentadas na 

literatura [38,136] aliadas aos testes experimentais realizados para o TPU estudado. O 

reômetro utilizado possui um motor duplo (TwinDrive), com uma câmara de controle de 

temperatura por convecção 450 (Convection Temperature Device – CTD 450), controlado 

pelo software RheoCompass. A caracterização da memória de forma pelo modo de tração 

foi conduzida em atmosfera de ar comprimido e com o auxílio de uma geometria de torção 

de fixação retangular sólida (Solid Rectangular Fixture – SRF) – SRF12 e SRF12/L. A 

faixa de temperatura foi de 40 °C a 90 °C e uma tensão de tração (σ) de 2 MPa foi usada. 

A Figura 59a mostra a definição do teste desenvolvido no software RheoCompass.  

 Na definição de teste, a ação “Entrada” refere-se à inserção das dimensões 

espessura (e) e largura (l), sendo o comprimento fixo de 5 mm, correspondendo à 

distância inicial entre as geometrias (d). Para garantir o equilíbrio da temperatura na 

amostra, foi inserida uma ação de “Espera”, sob a condição do teste iniciar após se manter 

a (90 ± 0,5) ºC por um minuto. Finalmente, a "Medição" do ciclo termomecânico foi 

definida de acordo com a Figura 59, no qual a Força Normal (FN) e a área da seção 

transversal (A) foram calculadas de conforme as equações (15) e (16), respectivamente.  

 

𝐹𝑁 =
𝜎

𝐴
 (15) 

 

𝐴 = 𝑒. 𝑙 (16) 

 

 Amostras utilizadas no ensaio possuíam dimensões de (1 x 5 x 15) milímetros, 

conforme mostra a Figura 59b e a análise foi realizada em triplicata. 
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Figura 59: a) Programação de um ciclo termomecânico desenvolvida no software RheoCompass; b) Configuração do teste desenvolvido no modo de tração no reômetro Anton Paar 

(lado esquerdo) e ilustrações das dimensões da amostra original, bem com a amostra testada (lado direito); e c) Diagrama 2D do ciclo termomecânico em função do tempo para o 

TPU, indicando os estágios de deformação durante o ensaio. 
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Os dados foram obtidos pelo software em função da força normal e da distância 

entre as geometrias (gap), e foram transformando em tensão de tração e deformação, em 

porcentagem, conforme as equações (15), (16) e (17). 

 

𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 =
𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 − 𝑑

𝑑
. 100% (17) 

 

A Figura 59c ilustra média dos resultados obtidos para o poliuretano termoplástico 

em um diagrama 2D do ciclo termomecânico em função do tempo, equivalente ao 

apresentado pela Figura 7. Além dos parâmetros de ensaio – tensão e temperatura – 

utilizados na análise, podem ser observadas as deformações utilizadas nos cálculos das 

variáveis Rf e Rr, conforme as equações 1 e 2; sendo as deformações εload, ε e εrec obtidas 

nos tempos de (20, 25 e 50) minutos, respectivamente. A Figura 59c ilustra ainda, quais 

os estágios de deformação o material se encontra nos respectivos tempos. Os valores de 

Rf e Rr obtidos foram (64,4 ± 1,6)% e (59,7 ± 3,0)%, respectivamente, e discutidos no 

capítulo 3.  
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APÊNDICE II: Curvas de DSC analisadas pelo software TA Universal Analysis 

 

 

 

 

 
Figura 60: Curvas de DSC analisadas pelo software TA Universal Analysis de forma a obter os valores 

de transição térmica e entalpia de ligação para os filmes de TPU tratados termicamente por 0, 8, 16 e 24 

horas e seus compósitos reforçados com Gr, GNP e mGO tratados termicamente por 0 e 24 horas. 
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APÊNDICE III: Valores de utilizados nos cálculos das propriedades elétricas  

 

Tabela 13: Valores da curva de ajuste de acordo com o elemento de circuito equivalente R/C. 
 R1 (Ω) CPE1 (S.sN) Cpseudo (F)** 

χ² 
 (108) Y0 (10-11) N* (10-11) 

TPU_Puro_0h 7,9  1,0 0,99 1,0 0,0033 

TPU_Puro_24h 3,9 1,4 0,99 1,4 0,0033 

TPU+Gr_0h 7,8 0,9 0,99 0,9 0,0025 

TPU+Gr_24h 3,1 1,6 0,99 1,6 0.0038 

TPU+GNP_0h 6,6 1,0 0,99 1,0 0.0030 

TPU+GNP_24h 5,0 1,2 0,99 1,2 0.0033 

TPU+mGO_0h 8,6 1,1 0,99 1,1 0.0039 

TPU+mGO_24h 7,5 1,2 0,99 1,2 0.0038 

* sendo o expoente do elemento de fase (N) um valor entre 0 a 1, em que valores mais próximos de 1 

representam um CPE equivalente a um capacitor ideal; 

** calculado de acordo com a relação: 𝐶𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 = 𝑌0
1/𝑛 × 𝑅

(
1

𝑛
)−1

. 

 

Tabela 14: Valores de condutividade elétrica para os nanocompósitos reforçados com estruturas de 

carbono. 

 Condutividade elétrica (S/m) Desvio Padrão 

TPU Puro_0h 1,54E-09 2,18E-10 

TPU Puro_24h 6,53E-09 7,03E-10 

TPU+GNP(0,1)_0h 2,29E-09 8,52E-10 

TPU+GNP(0,1)_24h 2,68E-09 1,13E-10 

TPU+GNP(0,75)_0h 2,60E-09 7,85E-10 

TPU+GNP(0,75)_24h 3,79E-09 1,13E-09 

TPU+GNP(1,5)_0h 9,21E-09 2,77E-09 

TPU+GNP(1,5)_24h 6,54E-09 1,06E-09 

TPU+CNT(0,1)_0h 3,40E-09 6,34E-10 

TPU+CNT(0,1)_24h 4,76E-09 5,80E-10 

TPU+CNT(0,25)_0h 1,07E-06 5,32E-07 

TPU+CNT(0,25)_24h 4,29E-07 4,03E-07 

TPU+CNT(0,5)_0h 1,53E-03 1,47E-03 

TPU+CNT(0,5)_24h 3,39E-03 3,42E-03 

TPU+CNT(0,75)_0h 1,41E-03 1,31E-03 

TPU+CNT(0,75)_24h 1,26E-03 1,67E-03 

TPU+CNT(1,0)_0h 1,07E-02 3,01E-03 

TPU+CNT(1,0)_24h 1,03E-02 1,42E-02 

TPU+CNT(1,5)_0h 5,96E-02 8,00E-02 

TPU+CNT(1,5)_24h 1,35E-01 8,58E-02 

TPU+CNT(1,0)+GNP(0,5)_0h 6,22E-03 4,10E-03 

TPU+CNT(1,0)+GNP(0,5)_24h 1,82E-03 2,00E-03 

TPU+CNT(0,75)+GNP(0,75)_0h 2,00E-03 2,41E-03 

TPU+CNT(0,75)+GNP(0,75)_24h 5,40E-04 1,22E-04 

TPU+CNT(0,5)+GNP(1,0)_0h 1,33E-03 1,66E-03 

TPU+CNT(0,5)+GNP(1,0)_24h 3,32E-03 5,48E-03 
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ANEXO I: Informações técnicas do TPU Delthane®, Série X, 80A 

 
Tabela 15: Informações técnicas do poliuretano termoplástico a base de Poliéster, da linha Delthane®, 

Série X, dureza 80 Shore A, fornecido pela empresa Delmac do Brasil [41]. 

 

 

 

 


