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Resumo: Nanocompósitos híbridos de poliestireno (PS) e poliedros oligoméricos silsesquioxanos (POSS), PS/PS-graft-
POSS/POSS, com diferentes graus de enxertia foram preparados por processamento reativo no estado fundido 
utilizando-se peróxido de dicumila (DCP) como iniciador, na presença ou não de monômero estireno como agente de 
transferência de radical. As técnicas de cromatografia de permeação em gel (GPC) usando detecção tripla e de 
ressonância magnética nuclear de próton (RMN 1H) foram utilizadas conjuntamente para a determinação da conversão 
de PS-graft-POSS em função das condições de processamento reativo empregadas. A técnica de GPC foi empregada 
também para avaliar os efeitos de enxertia (PS-graft-POSS) e de degradação das cadeias de PS (cisão ) que ocorrem 
simultaneamente durante o processamento sobre a variação das massas molares médias e da distribuição de massas 
molares das amostras. Os sistemas PS/POSS processados com estireno apresentaram maiores valores de massa molar 
ponderal média (Mw) e menores valores de polidispersão (Mw/Mn), devido ao maior grau de conversão (28-40%) de 
enxertia (PS-graft-POSS) e do menor grau de degradação (cisão) das cadeias do PS, quando comparadas com os 
sistemas PS/POSS processados sem estireno nos quais o grau de conversão de enxertia ficou em torno de 24-28%. 
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Determination of grafting conversion degree in PS/PS-graft-POSS/POSS hybrid nanocomposites 

obtained through reactive processing 

Abstract: Hybrid nanocomposites of polystyrene (PS) and polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) - PS/PS-
graft-POSS/POSS - with different grafting degrees were prepared by reactive melt processing using dicumyl peroxide 
(DCP) as initiator in the presence or absence of styrene monomer as radical transfer agent. Gel permeation 
chromatography (GPC) using triple-detector and proton nuclear magnetic resonance (NMR 1H) analyses were used 
together to determine the conversion degree of PS-graft-POSS as a function of the reactive processing conditions 
adopted. GPC was employed to evaluate the effects of grafting (PS-graft-POSS) and PS chains degradation ( scission) 
that occur simultaneously during processing on the variation of average molecular masses and distributions for each 
PS/POSS sample. PS/POSS systems processed with styrene showed higher weight average molecular weights (Mw) and 
lower polydispersity indexes (Mw/Mn), as a result of higher grafting (PS-graft-POSS) conversion (28-40%) and lower 
PS chain degradation level, as compared to PS/POSS systems processed without styrene in which the degree of grafting 
conversion was around 25-28%. 
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Introdução 

A utilização de poliedros oligoméricos silsesquioxanos (POSS) em reações de 

copolimerização, enxertia ou mistura no estado fundido vem sendo explorada para a melhoria de 

propriedades mecânicas e térmicas de polímeros convencionais [1-4]. As moléculas de POSS são 

3421



                                Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

formadas basicamente por estruturas com tamanho nanométrico com ligações silício e oxigênio, 

com fórmula: -(SiO1,5)n-, contendo grupos funcionais orgânicos pendentes. O processamento 

reativo no estado fundido é um método técnico e economicamente viável e ecologicamente 

interessante para estes propósitos. Pode ser realizado através de equipamentos convencionais de 

processamento de polímeros, além de não necessitar da utilização de solvente como meio reacional 

[5-7]. A conversão dessas reações pode ser quantificada por medidas viscosimétricas ou medidas 

espectroscópicas [8]. As modificações causadas por tais reações podem ser avaliadas por medidas 

de cromatografia de permeação em gel (GPC). O uso de detectores como viscosímetro on-line e 

espalhamento de luz tornou essa técnica atrativa para a determinação de massas molares absolutas e 

outras propriedades de polímeros em solução [9-11].  

O objetivo deste estudo foi preparar nanocompósitos híbridos PS/PS-graft-POSS/POSS por 

processamento reativo no estado fundido, em diferentes condições, e determinar o grau de 

conversão de enxertia por meio de combinação das técnicas de cromatografia de permeação em gel 

(GPC) com detecção tripla (espalhamento de luz, viscosimetria e índice de refração) e 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear de próton (RMN 1H). Os efeitos do processamento 

reativo sobre as massas molares médias e as distribuições de massas molares dos sistemas       

PS/PS-graft-POSS/POSS foram avaliadas por GPC. 

 

Experimental 

Materiais 

Poliestireno atático (PS) foi adquirido da Sigma-Aldrich (441147), com Mw = 267.000 g/mol, 

Mw/Mn = 2. Metacrilato de 3-(heptafenil-POSS)-propila (Methacryl Phenyl POSS, MA 0734-T8), 

foi adquirido da Hybrid Plastics (USA) na forma de pó cristalino, com massa molar de 1.083 g/mol. 

O POSS possui um grupo metacrílico polimerizável e sete fenilas ligadas aos átomos de silício, 

conforme ilustrado na Fig. 1. Peróxido de dicumila (DCP) com pureza de 98% foi adquirido da 

Sigma-Aldrich. Monômero estireno com pureza de 99% foi adquirido da Sigma-Aldrich. 

 

 
Figura 1 - Estrutura química do metacrilato de 3-(heptafenil-POSS)-propila 
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Processamento 

Os materiais foram processados em câmara de mistura (Rheomix 600p) de reômetro de torque 

(Haake Rheocord) com rotores do tipo roller, nas seguintes condições: 190ºC, 200 rpm, 15 min. As 

composições de PS/POSS estudadas foram: 100/0, 99/1, 98/2 e 95/5 (g/g). Empregou-se DCP como 

agente iniciador da reação de enxertia na proporção DCP/POSS = 0,05 (g/g) (razão molar 

DCP/POSS = 0,2). Uma série de amostras foi preparada empregando-se monômero estireno como 

agente de transferência de radical, na proporção de 2% em relação à massa total dos materiais. 

 

Cromatografia de permeação em gel (GPC) 

As análises de GPC foram realizadas em equipamento Viscotek TDAmaxTM, equipado com 

um conjunto de 4 colunas dispostas em seqüência (Waters HR-4E, HR-4, HR-3 e HR-2), com fase 

estacionária constituída de microesferas de copolímeros de estireno-divinil benzeno (Ultrastyragel). 

A temperatura das colunas foi mantida em 45ºC. O solvente tetrahidrofurano (THF) foi usado como 

fase móvel a vazão de 1 mL/min. Soluções com concentração de 10 mg/mL foram injetadas com 

volume de 150 L e fluxo de solvente de 1 mL/min. Foram realizados experimentos em duplicata. 

As medições foram realizadas empregando-se o sistema de detector triplo (triple detector - TD), 

com detectores de espalhamento de luz, viscosímetro e índice de refração (IR). Utilizou-se o valor 

de 0,1850 para o incremento no índice de refração ( /dn dc ) [12]. Através da utilização desse 

conjunto de detectores foi possível a determinação direta da massa molar através de princípios 

baseados no espalhamento de Rayleigh [10]. 

 

Ressonância magnética nuclear de próton (RMN 
1
H) 

Os espectros de RMN 1H foram obtidos em equipamento Varian Inova-300. Cerca de 20 mg 

de amostra foi dissolvida em 1 mL de CDCl3. As análises foram conduzidas a 22ºC utilizando-se 

como referência o tetrametilsilano (TMS). 

 

Determinação do grau de conversão de enxertia 

O grau de conversão de enxertia nos sistemas PS/PS-graft-POSS/POSS foi quantificado 

através de experimentos conjuntos de RMN 1H e GPC, empregando-se uma curva de calibração 

produzida a partir de análises de padrões PS/POSS. Os padrões PS/POSS foram preparados por 

dissolução de composições conhecidas em THF (5% em massa), seguido de homogeneização por 

agitação mecânica e ultrasonificação por 6 horas. Em seguida, foram preparados filmes por 

evaporação do solvente. Os filmes foram secos em estufa a vácuo a 40ºC por 48 h. Nas condições 
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de preparação dos padrões não ocorreram reações de enxertia para formação de PS-graft-POSS 

resultando em padrões constituídos de misturas físicas PS/POSS. A curva de calibração foi 

construída baseada nos teores de POSS determinados nos padrões PS/POSS empregando-se as duas 

técnicas, RMN e GPC, conforme metodologia esquematizada na Figura 2. 

A determinação do teor de POSS por 1H RMN foi realizada por meio do sinal do próton de 

éster (-O-CH2) do POSS com deslocamento em 4,2 ppm em  relação aos deslocamentos químicos 

dos prótons aromáticos do PS e do POSS com sinais na faixa de 6,2 a 8 ppm, conforme mostrado na 

Figura 2a. A determinação quantitativa de POSS foi realizada através da integração das áreas dos 

sinais de cada grupo químico divididas pela quantidade de prótons totais.  

A determinação do teor de POSS por GPC foi realizada conforme metodologia apresentada 

anteriormente por meio da integração da área total relativa ao sinal do POSS no detector de índice 

de refração do GPC em relação a uma linha base e normalização com relação às áreas de todos os 

sinais. Para as amostras padrão, todo o POSS adicionado foi separado no tempo de eluição de 

aproximadamente 36 min enquanto que o PS eluiu em torno de 20 min, conforme mostrado na 

Figura 2b. 

O ajuste linear dos pontos da Figura 2c gerou uma reta com equação  

(%)POSS9509,0(%)POSS GPCRMN  , através da qual foi possível relacionar o teor de POSS 

determinado por GPC com o teor de POSS determinado via RMN 1H nas amostras padrões. 

Para as amostras PS/PS-graft-POSS/POSS preparadas por processamento reativo a curva de 

calibração permitiu corrigir os teores de POSS não enxertados ao PS determinados por GPC 

correlacionando-os com valores da quantidade total de POSS presente na amostra determinados por 

RMN. Nessas amostras, a eluição das espécies PS-graft-POSS alterou os máximos do sinal de 

índice de refração e essa variação foi utilizada para a quantificação. O grau de conversão de 

enxertia nos sistemas PS/PS-graft-POSS/POSS preparados por processamento reativo foi obtido por 

meio da seguinte equação: 

 

(0,9509. )(%) .100RMN AP GPC AP
POSS

RMN AP

POSS POSS

POSS
  




            (1) 

 

Na equação (1), POSS é a o percentual de conversão de PS-graft-POSS, POSSRMN-AP é a 

quantidade percentual de POSS total determinada via RMN 1H e POSSGPC-AP é quantidade 

percentual de POSS não enxertada ao PS determinada por GPC após o processamento reativo. 
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Figura 2 - Método empregado para a quantificação do grau de enxertia nos nanocompósitos híbridos     

PS/PS-graft-POSS/POSS. a) espectro de RMN 1H; b) cromatograma de GPC; c) curva de calibração 

 

Resultados e Discussão 

A Tabela 1 apresenta os valores médios de massa molar ponderal média (Mw) e de 

polidispersão (Mw/Mn), percentual total de POSS determinado por RMN 1H (POSSRMN) e 

percentual de POSS não reagido determinado por GPC (POSSGPC-AP) para os nanocompósitos 

híbridos PS/PS-graft-POSS/POSS preparados em diferentes composições. 

Os sistemas PS/PS-graft-POSS/POSS processados sem estireno apresentaram diminuição de 

Mw e aumento da polidispersão com relação ao PS (Tabela 1), em função do aumento da 

concentração de POSS, o que é atribuído à cisão  das cadeias de PS, que ocorre simultaneamente 

ao processo de enxertia, uma vez que o processamento utilizado emprega peróxido (DCP). O grau 

de conversão de enxertia apresentou valores de 24 a 28%, com tendência de valores maiores para os 

sistemas contendo maiores teores de POSS, conforme mostrado na Figura 3. 
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Tabela 1- Massas molares e percentuais de POSS nos nanocompósitos híbridos PS/PS-graft-POSS/POSS 

 

PS/POSS  
Mw 

(g/mol) 

Polidispersão 

(Mw/Mn) 
POSSRMN 

(mol%) 

POSSGPC-AP 

(% em massa) 

100/0 

Sem estireno 

212.040 1,98 - - 

99/1 205.760 2,01 0,75 0,60 

98/2 204.280 2,00 1,67 1,30 

95/5 200.830 2,17 4,34 3,30 

100/0 

Com 2% 

estireno 

195.209 2,36 - - 

99/1 221.076 1,88 0,86 0,65 

98/2 236.347 1,88 1,82 1,30 

95/5 240.783 1,82 4,55 2,85 

 

Os sistemas PS/PS-graft-POSS/POSS processados com estireno, de forma diferente, 

apresentaram aumento de Mw e diminuição da polidispersão com relação ao PS (Tabela 1), em 

função do aumento da concentração de POSS. Esta classe de amostras apresentou maiores valores 

de conversão (28 - 40%) com relação às amostras processadas sem estireno (Figura 3). Esse 

comportamento pode ser explicado devido ao fato de que o estireno age como agente de 

transferência de radical, aumentando o grau de enxertia e minimizando a degradação do PS. 

 

 
Figura 3 – Grau de conversão de enxertia nos nanocompósitos híbridos PS/PS-graft-POSS/POSS 
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Conclusões 

O grau de conversão de enxertia em nanocompósitos híbridos PS/PS-graft-POSS/POSS 

preparados por processamento reativo no estado fundido em diferentes condições foi caracterizado 

por combinação das técnicas de GPC e RMN 1H. A técnica de GPC foi empregada também para 

determinar as massas molares médias e as distribuições de massas molares dos nanocompósitos 

híbridos. Os sistemas PS/PS-graft-POSS/POSS preparados na presença de DCP e de estireno 

apresentaram maiores valores de massa molar ponderal média (Mw), menores valores de 

polidispersão (Mw/Mn) e maiores graus de conversão de enxertia (28-40%), quando comparados aos 

sistemas processados com DCP mas sem estireno, evidenciando o efeito do estireno como agente de 

transferência de radical, aumentando o grau de enxertia e minimizando a degradação do PS. 
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