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Resumo - Nanocompósitos a base de polímeros e nanopartículas foram preparados por intercalação por solução. Os 

nanocompósitos obtidos foram caracterizados principalmente pela espectroscopia de ressonância magnética nuclear 

(RMN), empregando a análise dos núcleos de carbono-13 (matriz polimérica); silício-29 (nanopartícula) e pela 

determinação do tempo de relaxação spin-rede do núcleo de hidrogênio (T1H) (matriz polimérica). A RMN tem se 

mostrado uma técnica promissora na caracterização da dispersão das nanocargas nas matrizes poliméricas estudadas. 

 

. 
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Introdução 

A nanotecnologia está associada a diversas áreas (como a medicina, eletrônica, ciência da 

computação, física, química, biologia e engenharia dos materiais) de pesquisa e produção na escala 

nano (escala atômica). O princípio básico da nanotecnologia é a construção de estruturas e novos 

materiais a partir dos átomos (os tijolos básicos da natureza). São uma nova classe de materiais 

híbridos, tipo polímero/nanocarga, formados por nanopartículas dispersas em uma matriz 

polimérica que apresentam novas e melhoradas propriedades quando comparados ao polímero puro. 

Os nanocompósitos poliméricos desenvolveram-se rapidamente, por quê? Porque oferecem uma 

ampla diversidade de aplicações e melhores propriedades em relação aos materiais poliméricos 

convencionais, maior valor agregado e maior vida útil para o material, o que pode minimizar o 

descarte indiscriminado dos polímeros – importante para o desenvolvimento sustentável. Dentre 

uma gama de materiais inorgânicos, os silicatos lamelares, exibem alta capacidade de intercalação. 

Assim, são os mais empregados devido à versatilidade de reações que podem sofrer [1-3]. 

A caracterização de materiais compósitos e recentemente dos nanocompósitos tem a necessidade de 

gerar o maior número de informações precisas tanto sobe a estrutura química, com relação à 

morfologia/propriedade, quanto o comportamento dinâmico molecular, que geram respostas sobre o 

comportamento mecânico dos materiais. Varias técnicas consideradas convencionais são 

empregadas em conjunto para se obter uma resposta da formação do nanomaterial. Entretanto outras 

técnicas denominadas como não convencionais, como a ressonância magnética nuclear (RMN), 
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podem ser empregadas devido sua potencialidade e ser uma técnica alternativa e efetiva na 

caracterização de nanocompósitos [3-5]. 

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear é uma ferramenta muito potente no estudo de 

caracterização de materiais, principalmente no estado sólido. Desde a descoberta do estudo por 

RMN de materiais no estado sólido, houve um avanço das técnicas para obtenção de espectros no 

estado sólido com alta resolução em comparação aos obtidos em solução. Assim, o estudo de 

polímeros e materiais poliméricos pode-se desenvolver rapidamente, por conseqüência muitas 

informações a cerca da relação estrutura-propriedade podem ser investigadas com maior precisão. 

Tendo em vista que a RMN no estado sólido é constituída de várias técnicas, que se diferenciam por 

diferentes seqüências de pulsos e geram respostas distintas permitindo obter dados em diferentes 

escalas de tempo. Isso faz com que o desenvolvimento de novos métodos analíticos seja cada vez 

mais crescente e gere um grande impulso para a área da Ciência dos materiais poliméricos. Quando 

o material é insolúvel, como, por exemplo, os nanocompósitos poliméricos o estudo da relação 

morfologia – propriedade é de grande interesse, pois a busca por respostas com relação à 

homogeneidade; dispersão de fases e interação entre os componentes é de grande interesse para 

entender o comportamento do nanomaterial. Logo o estudo por RMN desses materiais deve ser 

realizado no estado sólido [5,6]. Para o estudo de materiais sólidos, a determinação dos tempos de 

relaxação spin-rede, com constante de tempo (T1H) este propicia a geração de informação 

pormenorizada sobre a relação da nanoestrutura (morfologia)/propriedades dos materiais híbridos, o 

que faz com que o uso da RMN no sólido seja bastante atrativo para o estudo e entendimento do 

comportamento da nanoestrutura em nanocompósitos poliméricos, visto que os tempos de relaxação 

geram respostas em nível molecular [5, 7]. Os tempos de relaxação envolvem o mecanismo pelo 

qual ocorre o processo de relaxação de um material após ter sido submetido à radiação 

eletromagnética. O ambiente químico e as interações existentes e/ou formadas nestes materiais 

interferem no processo de relaxação. Geralmente quando o material torna-se mais rígido em face de 

interações fortes. 

 

Experimental  

As análises de RMN foram realizadas em um espectrômetro de RMN de Varian Unity Plus 400, 

operando a freqüência de 100,4 MHz para o núcleo de carbono-13 (
13

C) e 79,4 MHz para o núcleo 

de silício-29 (
29

Si). As análises foram realizadas a temperatura ambiente da sonda (20ºC), a uma 

velocidade de rotação de 6 kHz. As análises do núcleo de 
13

C empregaram as técnicas de: rotação 

da amostra segundo o ângulo mágico (MAS); rotação da amostra segundo o ângulo mágico e 

polarização cruzada (CPMAS); experimento de variação do tempo de contato durante a polarização 
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cruzada (VTC) e a determinação do tempo de relaxação spin-rede do hidrogênio no eixo rotatório, 

que foi determinado a partir do decaimento das intensidades dos núcleos de carbono-13 resolvidos 

durante o experimento de VTC, pelo aumento no tempo de polarização cruzada. As técnicas 

empregaram pulso de 90°; intervalo de reciclo de 0,3 s para a técnica MAS e 2 s para as demais 

técnicas e o número de acúmulos foi 3200. O núcleo de silício-29 foi investigado empregando a 

técnica de rotação da amostra segundo o ângulo mágico, com intervalo de reciclo de 10s e número 

de acúmulo de 10000. 

As análises de relaxometria do núcleo de hidrogênio, 
1
H, foram realizadas usando um 

espectrômetro de ressonância magnética nuclear Maran Ultra 23 Resonance, operando a frequência 

de 23 MHz para o núcleo de 
1
H. As condições de aquisição do tempo de relaxação nuclear foram: 

Tempo de aquisição 0,024s; Janela espectral 4999999,9 Hz; Largura de pulso π/2, (4,2µs); Largura 

de pulso π (8,4µs); Intervalo entre os pulsos (5s); Faixa de τ (100 – 5.000.000 µs); Nº de 

acumulações 40. 

 

Resultados e Discussão (Times New Roman 12, bold) 

 

A avaliação do tempo de relaxação de diferentes tipos de nanocompósitos poliméricos. 

 

1) Tempo de relaxação spin-rede do hidrogênio para o PP e  PP/Argila 

____________________________________________ 

Amostra   T1 (ms)  

    A          B       C    D 

___________________________________________ 

       PP      11        -----      320 ------ 

    PP/argila    5       219      362 376 

___________________________________________ 

 

Para o sistema de PP e argila, foi obtido por intercalação no estado fundido, foram identificados 

quatro valores de tempos de relaxação spin-rede em face da dispersão da nanocarga, gerando 

materiais híbridos heterogêneos mistos com parte intercalada e parte esfoliada. 
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3) Avaliação do tempo de relaxação spin-rede dos filmes de nanocompósitos de HIPS/Viscogel S4 

 ________________________________________________________ 

Amostra    T1H (ms) 

 ________________________________________________________ 

 

   HIPS     504 

 ________________________________________________________ 

 

   HIPS/S4 1%    483 

   HIPS/S4 2%    463 

   HIPS/S4 3%    479 

   HIPS/S4 5%    507

 _____________________________________________________ 

 

O Mesmo comportamento foi observado para o sistema HIPS argila, obtido por intercalação por 

solução. 

 

3) Avaliação do tempo de relaxação spin-rede da resina natural e da resina natural/argila 

modificada 

_________________________________________________________ 

 Amostra   T1H  (ms)  

       A       B        C          D 

________________________________________________________ 

resina natural       9  -----       398        775 

 

resina natural/argila   7     111      -----       772 

_______________________________________________________ 

 

Os nanocompósitos obtidos para as resinas naturais também apresentaram o mesmo comportamento 

observado para os outros sistemas, mostrando a potencialidade da RMN no estudo da caracterização 

de nanomateriais. 
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Conclusão  

Os nanomateriais formados foram caracterizados pelas técnicas de RMN no estado sólido que se 

mostrou uma ferramenta importante e adequada para a caracterização destes tipos de materiais, pois 

gera informações ímpares e detalhadas, porque permite analisar o nanocompósitos polimérico tanto 

pela matriz polimérica quanto pela nanopartícula. O uso do núcleo de silício como sonda de 

observação da nanocarga mostrou-se efetivo para o acompanhamento das mudanças estruturais 

ocorridas nos nanomateriais em face tanto da dispersão da nanocarga como pela geração de novas 

interações entre estas e a matriz polimérica. 
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