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Resumo: Devido às suas diversas aplicações e recursos, especialmente em terapias para liberação 
controlada de fármacos, os polímeros estão entre os excipientes mais utilizados em tecnologia 
farmacêutica. Dentre os nanocompósitos mais promissores, destacam-se aqueles formados a partir de 
polímeros orgânicos e argilominerais inorgânicos. No presente trabalho, nanocompósitos 
amido/montmorilonita foram preparados  via evaporação de uma suspensão aquosa de amido gelatinizado 
e MMT e sua caracterização por ressonância magnética nuclear de baixo campo (RMN), através dos 
tempos de relaxação de prótons. A caracterização dos nanocompósitos foi feita por difração de raios-X e 
por ressonância magnética nuclear. Os resultados mostraram que foram obtidos filmes nanoestruturados 
pela técnica empregada. Além disso, o uso da RMN de baixo campo, T1H, forneceu informações mais 
precisas sobre o movimento das cadeias do amterial, sendo complementares aos resultados obtidos por 
difração de raios-X.  
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Study of relaxation times of nanocomposites of starch/montmorillonite emplying low 

field NMR 
 

Abstract: Due to its various applications and features, especially in therapies for controlled release of 
pharmaceuticals, polymers are among the most widely used excipients in pharmaceutical technology. One 
of the most promising nanocomposites is formed from organic polymer and inorganic clay minerals. 
Nanocomposites of starch/montmorillonite were prepared employing solution intercalation and 
characterized by proton spin-lattice relaxation time, through NMR relaxometry. The characterization of 
nanocomposites was done by X-ray diffraction and by nuclear magnetic resonance. The results showed 
that nanostructured films were obtained by intercalation from solution. Furthermore, the use of low field 
NMR, T1H, provided more precise information about the movement of materials, being complementary to 
the results obtained by X-ray diffraction. 
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Introdução: 

Devido às suas diversas aplicações e funcionalidades, especialmente em terapias 

de liberação controlada de fármacos, os polímeros estão dentre os excipientes mais 

utilizados em tecnologia farmacêutica. A escolha de um polímero para um sistema de 

liberação de fármacos depende de vários fatores que correlacionam às propriedades do 
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princípio ativo, dos polímeros e demais excipientes que irão fazer parte da formulação. 

O amido, um polissacarídeo de origem vegetal, é um dos excipientes mais utilizados na 

fabricação de formas farmacêuticas sólidas e pode ser formulado como carga, como 

agente desintegrante ou como agente de revestimento. 

Nanocompósitos são conhecidos como uma classe de compósitos, nos quais pelo 

menos uma dimensão está na faixa nanométrica. Entre todos os potenciais precursores 

de nanocompósitos, aqueles baseados em argila e silicatos lamelares têm sido 

amplamente investigados, provavelmente pelo fato de estarem facilmente disponíveis. 

O objetivo deste estudo é o preparo de nanocompósitos amido/montmorilonita 

via solução e sua caracterização por ressonância magnética nuclear de baixo campo 

(RMN), através dos tempos de relaxação de prótons. 

Experimental: 

Materiais: O polímero utilizado neste estudo foi o amido (fécula de batata comercial) 

nas formas de filme e pó, e as nanocargas utilizadas foram a bentonita sódica (NT25) e 

organofílica (Viscogel B8). 

As caracterizações foram realizadas em Difratômetro de raios X Rigaku, 

Miniflex; Espectrômetro de ressonância magnética nuclear Maran Ultra 23 Resonance; 

 

Métodos: Primeiramente foram preparadas dispersões iniciais em água destilada do 

amido, na concentração de 2,5% e das nanocargas, nas concentrações 1, 3 e 5% 

separadamente, mantidas sob agitação por 24 horas. Em seguida, as dispersões foram 

misturadas a partir da lenta adição das soluções de polímeros nas soluções da argila 

sódica e organofílica, para formar a dispersão resultante. Esta, por sua vez, submetida a 

uma agitação por 24 h. A gelatinização do amido foi obtida após aquecimento do 

sistema a 70ºC até gelatinização completa. Posteriormente a gelatinização, a dispersão 

foi vertida em placa de Petri para formar filmes de polímero/nanocarga e o solvente 

evaporado em capela na temperatura ambiente. Após secagem dos filmes, foram 

caracterizados por difração de raios X e ressonância magnética nuclear de baixo campo. 

As amostras de nanocompósitos obtidas, bem como o polímero preparado em 

solução e a argila foram avaliados por difração de raios X na forma de filme e em pó, 

somente no caso da argila. As análises foram realizadas com 2θ variando de 2 a 40º e 

velocidade de varredura de 0,05º/min. 
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A RMN foi empregada para a determinação dos tempos de relaxação do núcleo 

de hidrogênio, T1H, empregando a sequência de pulso de inversão-recuperação. O pulso 

utilizado foi de 90º calibrado automaticamente para 4,1 microssegundos. O FID obtido 

para 40 valores de t variou de 0,01 a 5000 ms. Foram feitos quatro acúmulos para cada 

amostra. 

 

Resultados e discussão: 

Análises de difração de raios X foram realizadas para os nanocompósitos e seus 

resultados foram comparados com os do amido e das respectivas nanocargas utilizadas. 

A Fig. 1 representa os resultados dos nanocompósitos obtidos com a argila organofílica 

Viscogel B8. 

 
Figura 1. Difratograma dos nanocompósitos amido/Viscogel B8 nas proporções 1, 3 e 5%. 

 

A Fig 2. representa os resultados dos nanocompósitos obtidos com a argila 

NT25. 

        
Figura 2. Difratograma dos nanocompósitos amido/NT25 nas proporções 1, 3 e 5%. 
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De acordo com os difratogramas apresentados na Fig. 1 e 2 constatou-se a 

obtenção de nanocompósitos intercalados, provavelmente com algum grau de 

esfoliação, segundo o desaparecimento ou deslocamento para ângulos mais baixos do 

pico referente ao plano d001 da argila. Segundo a lei de Bragg o deslocamento deste 

pico da argila para ângulos menores nos nanocompósitos indica um aumento deste 

espaçamento, devido à inserção de cadeias do polímero entre as lamelas da argila. 

 As Tabelas 1 e 2 indicam os resultados obtidos pela análise dos tempos de 

relaxação do hidrogênio (T1H) para os sistemas de nanocompósitos de amido/Viscogel 

B8, determinados por RMN de baixo campo, empregando a técnica de inversão-

recuperação. 

Tabela 1. Valores de relaxação nuclear do hidrogênio para amido e seus nanocompósitos com 

a argila Viscogel B8 

 

Tabela 2. Valores de relaxação nuclear do hidrogênio para amido e seus nanocompósitos com 

a argila sódica NT25 

 

O parâmetro de relaxação T1H reflete a dinâmica molecular da amostra. Quando 

esta sofre mudança tanto da cristalinidade quanto da morfologia, este parâmetro é 

alterado. Além disso, a presença de metais paramagnéticos e interações intermoleculares 

também causam variações neste parâmetro. 

Pelos resultados obtidos da análise de relaxação nuclear do núcleo de hidrogênio 

dos nanocompósitos, observou-se que há diminuição dos valores de T1H com o aumento 
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do teor de argila nos nanocompósitos em relação ao valor do filme de amido. A 

diminuição do tempo de relaxação pode ser observada tanto para a argila sódica NT25, 

quanto para a argila organofílica Viscogel B8. 

Os valores menores de T1H indicam uma menor interação polímero-polímero e a 

geração de uma interação na interface polímero-nanocarga, indicando a formação de um 

sistema com um bom grau de esfoliação e intercalação. 

 

 

Conclusões  

Com os resultados obtidos pode-se concluir que pela técnica de obtenção dos 

nanocompósitos por intercalação via solução foi possível obter filmes nanoestruturados 

com as argilas utilizadas. Além disso, a utilização da RMN de baixo campo empregando 

a técnica de relaxação spin-rede do hidrogênio, T1H, proporcionou informações mais 

precisas a cerca da mobilidade dos materiais, sendo complementar aos resultados 

obtidos pela difração de raios X.  
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