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Resumo: Buscando o estudo e desenvolvimento de novos materiais sintetizados a partir de fontes sustentáveis, diversos 

polímeros foram preparados utilizando-se, em sua composição monomérica, diferentes quantidades do monômero NOP 

(Norbornenil Óleo de Palma). Este monômero foi desenvolvido utilizando-se como base um óleo vegetal bastante 

produzido no norte do Brasil, o Óleo de Palma. Por ser um óleo com baixo teor de insaturações, seu uso no 

desenvolvimento de novos monômeros para ROMP (Polimerização via Metátese por Abertura de Anel) é pouco 

explorado. Nesse contexto, foram obtidos materiais poliméricos utilizando o NOP e, tanto o processo reacional quanto 

os produtos obtidos, foram analisados via Ressonância Magnética Nuclear no domínio do tempo (TD-NMR) em baixo 

campo magnético. 
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Palm Oil Based Polymer Materials Obtained by ROMP: Study by Low Field NMR 

 
Abstract: Aiming to study and develop new materials synthesized from sustainable sources, several polymers were 

prepared using in its monomeric composition, different amounts of NPO (Norbornenyl Palm Oil) monomer. This 

monomer was developed based on a vegetable oil rather produced in northern Brazil, the Palm Oil. Since this oil have a 

low content of unsaturation, its use in developing new monomer for ROMP (Ring-Opening Metathesis Polymerization) 

is not exploited. In this regard, polymeric materials were obtained using the NOP and both the reaction process and the 

resulting products were analyzed by Nuclear Magnetic Resonance in the time domain (TD-NMR) at low magnetic field. 
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Introdução 
Há alguns anos a preocupação com o uso excessivo de produtos derivados de petróleo tem 

direcionado diversos ramos da ciência para a busca materiais alternativos desenvolvidos à base de 

fontes renováveis. Dentro deste cenário, encontrou-se no uso de óleos vegetais uma fonte bastante 

promissora para o desenvolvimento de novos materiais. Diversos são os tipos de aplicações hoje 

existentes para óleos vegetais, desde usos pouco refinados como simples aditivos e combustíveis, 

até o desenvolvimento de uma gama de matérias com as mais diversas propriedades [1].  

Esses óleos, que basicamente são compostos por triglicerídeos, podem ser utilizados de 

diversas formas. Especificamente as reações de Metátese, têm produzido uma série de materiais 

com propriedades das mais versáteis, desde produtos rígidos a plastificantes. Metátese nada mais é 

que uma reação química na qual duas olefinas sofrem um rearranjo, geralmente sob ação de um 

catalisador, para dar origem a duas novas olefinas (Fig. 1A).  Entre as reações de metátese, 

encontra-se uma sub-classe conhecida como polimerização via metátese por abertura de anel, 

ROMP (Ring-Opening Metathesis Polymerization), na qual as olefinas a serem rearranjadas são 

cíclicas e levam à produção de uma cadeia polimérica insaturada (Fig. 1B) [2]. 
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Figura 1: A: Mecanismo da reação de metátese; B: Reação genérica de ROMP. 

Para o desenvolvimento de monômeros para ROMP com óleos vegetais, geralmente se introduz 

uma olefina cíclica na estrutura dos triglicerídeos ou ácidos graxos provenientes dos mais diversos 

tipos de óleos. Esta funcionalização ocorre em hidroxilas ou insaturações presentes ou introduzidas 

na estrutura de cada material de partida. Devido à necessidade de grandes quantidades de hidroxilas 

ou insaturações, alguns óleos deixaram de ser explorados por serem considerados inviáveis para 

este fim, porém este trabalho aborda o estudo e caracterização de materiais à base um monômero 

desenvolvido com o Óleo de Palma. Este óleo é muito produzido em regiões tropicais, inclusive no 

Brasil [3]. É extraído do Dendezeiro, sendo também conhecido como azeite de dendê, e possui em 

sua estrutura cerca de 50% de ácidos graxos insaturados. 

De maneira geral, reações de polimerização produzem um significativo aumento da 

viscosidade. Esta viscosidade e, portanto, mobilidade de cada sistema, pode ser determinada 

relativamente por Ressonância Magnética Nuclear, através dos tempos de relaxação transversais, 

T2, que são bastante sensíveis a mudanção na mobilidade molecular. Para obter os valores, utiliza-se 

a sequência de pulsos de Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG),q qual produz múltiplos ecos de spin, 

cujo decaimento da amplitude como função do tempo em relação a excitação inicial (aqui referido 

como tempo de aquisição do sinal), resulta em uma curva de decaimento, cuja constante de 

decaimento depende de T2,  sendo que o ajuste multi-exponencial das curvas obtidas retorna os 

valores de T2 correspondentes aos núcleos de hidrogênio em componentes da amostra com distintas 

mobilidades[4]. A distribuição de tempos de relaxação T2 , correspondentes as diferenças dinâmicas 

entre os componentes da amostra podem ser obtidas através da Transformada de Laplace  Inversa 

(ILT) das curvas de CPMG [5]. Com isso, é possível obter as distribuições de tempos de relaxação 

T2 e também a população correspondente a cada componente de T2 presentes no sistema. 

 

Experimental 
Foram desenvolvidos materiais a base de dois monômeros, Norborneno funcionalizado com 

Óleo de Palma (NOP) e Norborneno (NBE). Em todas as reações de ROMP utilizou-se o catalisador 

de Grubbs de segunda geração (Fig. 2). A cinética para a obtenção de cada material foi monitorada 

em um equipamento de Ressonância Magnética Nuclear no domínio do tempo (TD-NMR) em 

campo magnético de 0.5 T (20MHz), utilizando um equipamento Bruker Minispec mq20. 

 

Figura 2: Estrutura dos monômeros e catalisador utilizado 
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As reações de polimerização foram realizadas no tubo de RMN a 30 °C em atmosfera aberta. 

Foram feitas copolimerizações com 40, 60 e 80% de NOP mantendo-se em cada caso a proporção 

molar monômero:catalisador fixa. Foi utilizada uma pequena quantidade de clorofórmio como 

solvente devido à alta viscosidade do NOP. Optou-se pelo uso de clorofórmio deuterado a fim de 

obter sinais apenas dos hidrogênios presentes nos monômeros, eliminando-se, portanto, a 

contribuição do solvente na intensidade do sinal. 

 

Resultados e Discussão 

Os sinais obtidos por TD-NMR para a reação entre 80% de NOP e 20% NBE, estão 

representados na Fig. 3A, juntamente com seus respectivos parâmetros exponenciais (Fig. 3B). São 

mostradas apenas algumas curvas representativas que ilustram a evolução do sinal adquirido. Os 

ajustes foram feitos utilizando Inversões de Transformadas de Laplace (ILT) 

 
Figura 3: A: Sinal adquirido por TD-NMR; B: Inversão das Transformadas de Laplace (ILT) para as curvas 

obtidas 

Como esperado, a Fig. 3A mostra que durante o processo de polimerização, ocorre aumento de 

viscosidade, fazendo com que o sinal adquirido decaia mais rapidamente devido a presença de 

segmentos moleculares com menores valores de T2. A Fig. 3B apresenta a distribuição de T2 

referentes as curvas analisadas, revelando a presença de populações de moléculas com diferentes 

mobilidades. Inicialmente observa-se a presença de duas componentes com maiores valores de T2, 

podendo estas serem atribuídas aos monômeros utilizados, NOP e NBE. Em 7,3 minutos, ocorre a 

gelificação da amostra, representada por uma variação bastante reduzida da viscosidade em função 

do tempo. Neste ponto observam-se 4 populações de moléculas com diferentes mobilidades, 

representando monômeros não consumidos, com maiores valores de T2, e duas componentes com 

menores valores de T2, portanto, de menor mobilidade. A estas duas novas componentes atribui-se à 

produção de duas fases poliméricas, sendo uma delas o poliNBE e outra o poli(NOP-co-NBE). Foi 

descartada a possibilidade de formação de poliNOP uma vez que este monômero sozinho em 

contato com o catalisador não apresenta reatividade. 

Apesar de a gelificação diminuir drasticamente a dinâmica molecular da amostra, após algumas 

horas observa-se o progresso da reação. Durante este período a reação foi monitorada até que não 

fossem mais observadas alterações nos valores de T2, o que ocorreu após 84 horas para a amostra 

com 80% de NOP (Fig. 4). Ao final deste tempo, o material resultante macroscopicamente 

apresentou-se mais rígido e resistente com relação ao material no ponto de gelificação. Este fato foi 

confirmado pelo decaimento muito mais rápido do sinal adquirido, e pela ILT, que confirmou o 

completo consumo dos monômeros residuais. 
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Figura 4: Material polimérico com 80% de NOP, com razoável elasticidade e coloração característica do NOP 

 
Aplicando o mesmo procedimento para as amostras com 60 e 40% de NOP, foi possível 

atribuir os sinais observados nas ILT aos seus respectivos componentes. 

 
Figura 5: A: ILT antes da polimerização; B: Deconvolução das curvas da figura 5A , mostrando apenas um dos 

picos 

Todas as amostras apresentaram duas componentes de T2 no início da reação, porém em 

diferentes proporções, assim como suas composições. A Fig. 5A mostra que o aumento na 

quantidade de NOP é acompanhado pelo aumento do pico em torno de -0,7, bem como 

concomitante diminuição de NBE, acompanhada pela diminuição do pico em aproximadamente 0,5. 

As curvas apresentadas na Fig. 5B foram obtidas pela deconvolução das curvas da Fig. 5A. A 

somatória de suas amplitudes revela um aumento percentual idêntico ao aumento da quantidade de 

NOP, confirmando, portanto a sua identidade. Aplicando-se a mesma metodologia para as curvas 

referentes ao material final obtido em cada caso, também foi possível atribuir cada componente às 

fases poliméricas. 

 
Figura 6: Deconvolução das curvas referentes ao materiais finais com, A: 40% de NOP e, B: 80% de NOP 
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De acordo com a Fig. 6, quando se utiliza maiores concentrações de NOP, a fase polimérica 

referente ao pico 2 aumenta, portanto esta pode estar associada à formação do copolímero citado 

anteriormente (poli(NOP-co-NBE). Por conseqüência, o aumento da concentração de NBE produz 

um aumento no pico 1, sendo este portanto associado à formação de poliNBE. Estes dados são 

condizentes com os materiais obtidos, uma vez que mecanicamente o material com 40% de NOP é 

mais rígido do que com 80% de NOP. Isso está de acordo com o fato de o material (ou polímero) 

possuir maior contribuição de uma fase mais rígida em sua estrutura interna.  

 

Conclusões 
A análise por TD-NMR dos materiais obtidos revelou a presença de duas fases poliméricas 

distintas. A variação da composição inicial de cada amostra forneceu informações sobre a 

identidade de cada fase polimérica, assim como da identificação do consumo de cada monômero. 

Estas observações deram evidências da presença do homopolímero poliNBE e do copolímero 

poli(NOP-co-NBE), assim como suas quantidades relativas em cada caso. 

Os dados obtidos também sugerem que apesar de o processo de gelificação diminuir muito a 

mobilidade dos monômeros no interior de cada material, ainda assim observa-se o consumo dos 

monômeros, o que mostra que a reação continua até que sejam consumidos por completo. 

O estudo do monômero desenvolvido a partir de Óleo de Palma, assim como dos materiais 

poliméricos obtidos, abriu portas para pesquisas na direção de um maior entendimento das variáveis 

envolvidas na reação, bem como as possíveis aplicações de poli(NOP-co-NBE) ou mesmo do 

próprio NOP em materiais poliméricos cada vez mais renováveis. 
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