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Resumo: Na área de nanocompósitos poliméricos destaca-se a utilização de matrizes 

biodegradáveis (bionanocompósitos). As propriedades desses materiais são diretamente 

relacionadas com a interação e distribuição das nanopartículas na matriz polimérica. 

Neste trabalho, foi investigada a influência do método de dispersão de nanopartículas 

baseadas em óxido de zircônio (ZrO2), modificadas quimicamente ou não, sobre matrizes 

de polihidróxibutirato (PHB), empregando a ressonância magnética nuclear no domínio 

do tempo como técnica analítica. Os resultados indicaram uma melhor dispersão das 

nanopartículas na matriz polimérica, quando utilizado o ultrassom de ponteira. Os 

resultados também indicam uma dependência da natureza química da superfície das 

nanopartículas na dispersão e interação com o PHB. 

Palavras-chave: Bionanocompósitos; Relaxometria; Tempo de relaxação spin-rede. 

 

Abstract: In the area of polymer nanocomposites the use of biodegradable matrices 

(bionanocomposites) stands out. The properties of these materials are directly related to 

the interaction and distribution of nanoparticles in the polymer matrix. In this work, the 

influence of the dispersion method of nanoparticles based on zirconium oxide (ZrO2), 

chemically modified or not, on polyhydroxybutyrate matrices (PHB) was investigated 

using nuclear magnetic resonance in the time domain as a technique The results 

indicated a better dispersion of the nanoparticles in the polymer matrix when the tip 

ultrasound was used. The results also indicate a dependence of the chemical nature of the 

surface of the nanoparticles on the dispersion and interaction with the PHB. 

Keywords: Bionanocomposites; Relaxometry; Spin-lattice relaxation times. 

 

1. Introdução 
 

 A Ressonância Magnética Nuclear no domínio de tempo (TD-NMR), também 

conhecida como relaxometria, é um método não destrutitvo, rápido e barato para a 

caracterização de materiais poliméricos. A relaxometria é uma técnica utilizada no estudo 

da dinâmica molecular de sistemas micro e macromoleculares e se baseia na medida do 
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tempo necessário para os spins de um núcleo atômico após ser irradiado, quando 

submetido a um campo magnético externo, retorne ao estado fundamental de equilíbrio. A 

dinâmica molecular da matriz polimérica pode ser alterada por diversos fatores como 

grau de cristalinidade, mistura de um ou mais polímeros, reticulação, presença de um 

agente plastificante ou cargas inorgânicas e/ou orgânicas [1-3]. 

 Os dois principais mecanismos de decaimento da magnetização são descritos por 

constantes de tempo características, que controlam a taxa do processo de relaxação sendo 

um deles entálpico e o outro entrópico. O entálpico age dissipando o excesso de energia 

dos spins para a rede de núcleos onde eles estão inseridos. Para as macromoléculas exibe 

tempos longos de relaxação, sendo caracterizado por uma constante de tempo T1, chamado 

como longitudinal ou spin-rede [1,4]. 
 Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência do modo de 

dispersão de nanopartículas de ZrO2, quimicamente modificadas ou não, na matriz 

polimérica de polihidróxibutirato por meio da técnica de relaxometria, utilizando a 

determinação dos tempos de relaxação spin-rede. 

2. Experimental 

 

 Foram preparadas soluções a 5% (m/m), em clorofórmio (Sigma-Aldrich), de 

PHB (Biocycle, Mn=147.596 g/mol). As nanopartículas de ZrO2 (Sigma-Aldrich,<50nm) 

(0,25% m/m de polímero total) foram dispersas em banho de ultrassom (Eco-Sonics 

Q3.0/40A – 80W) por 10 minutos e adicionadas às soluções poliméricas e mantidas sob 

agitação magnética por 2 minutos. Após isto, as soluções foram vertidas em placa de 

petri. Os filmes foram obtidos por evaporação em atmosfera saturada de solvente e 

mantidos em estufa a vácuo em 40 ºC, para a saída de solvente residual. Neste trabalho 

foram utilizadas as nanopartículas comercial (ZrO2), modificada (ZrPO4OL) e calcinada 

(ZrPO4). O mesmo procedimento foi utilizado para as partículas dispersas em ultrassom 

de ponteira (Ultronique QR500 – 500W), porém a dispersão ocorreu por 1 minuto com 

99% do total da potência. Para as amostras em que as nanopartículas foram dispersas em 

banho de ultrassom, foi usado o código BPHB e para as que foram dispersas em banho de 

ultrassom, o código PPHB. 

 A dinâmica molecular foi avaliada por ressonância magnética nuclear no domínio 

do tempo em um aparelho Maran Ultra com eletromagneto operando a 0,54 T (23,4 MHz 

para o 1H). As análises foram conduzidas em temperatura de 28 ºC. A sequência de pulso 

de radiofrequência empregada para determinar os tempos de relaxação T1, foi a inversão-

recuperação. Os pontos experimentais foram ajustados através do uso do software 

WinFit®, com a aplicação de uma e duas exponenciais.  

 

3. Resultados e Discussão 

 

 O valor da constante de tempo T1 fornece interpretações sobre a dinâmica 

molecular (rigidez/mobilidade, por exemplo) das amostras analisadas, já que esses 
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valores são obtidos diretamente da aplicação de modelos matemáticos sobre os dados 

obtidos pelo equipamento. Esses modelos descrevem os mecanismos de relaxação dos 

núcleos observados durante o experimento, que guardam informação sobre a estrutura 

microscópica da amostra. Assim, é possível inferir sobre as mudanças provocadas pela 

incorporação das nanopartículas na matriz polimérica pela comparação entre os valores 

das constantes T1 e as frações de alta e de baixa mobilidade molecular do polímero puro 

com os dos bionanocompósitos obtidos. Os valores do tempo de relaxação, T1H, com 

uma e duas exponenciais das diferentes amostras estudadas nesse trabalho são listados na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1. Valores dos tempos de relaxação spin-rede com uma e duas exponenciais.  

Amostra T1H (ms) T1,1H (ms / %) T1,2H (ms / %) 

PHB 546 612 / 93,59 25 / 6,41 

BPHB/ZrO2 564 616 / 90,70 61 / 9,30 

BPHB/ZrPO4OL 527 575 / 93,80 24 / 6,20 

BPHB/ZrPO4 534 561 / 93,70 21 / 6,30 

PPHB/ZrO2 618 648 / 94,53 1 / 5,47 

PPHB/ZrPO4OL 614 697 / 91,83 101/ 8,17 

PPHB/ZrPO4 613 660/ 95,11 15 / 4,89 

  

 Os tempos de relaxação determinados por uma exponencial fornecem os valores 

de T1H médio que correspondem ao comportamento global das amostras, contendo a 

contribuição de todos os tempos de relaxação. Para as amostras nas quais as 

nanopartículas foram dispersas com auxílio de um banho de ultrassom, observa-se que há 

uma tendência de aumento nos valores dos tempos T1H globais, porém não são 

significativas, visto que para serem consideradas significativas, essas alterações precisam 

ser superiores a 10%. Esse comportamento pode ser atribuído a uma dispersão não tão 

eficiente das nanopartículas, gerando alguns aglomerados de nanopartículas, podendo, 

poucas cadeias poliméricas estarem em contato com o óxido metálico não havendo 

influência significativa na mobilidade dos hidrogênios. Quando as nanopartículas foram 

dispersas em ultrassom de ponteira, observou-se um aumento significativo no tempo de 

relaxação global, indicando que o sistema ficou mais rígido possivelmente por conta de 

uma melhor dispersão e distribuição das nanopartículas na matriz de PHB e, portanto, 

mais cadeias poliméricas ficaram em contato com as nanopartículas, restringindo assim a 

mobilidade dos hidrogênios [3,4]. 

 Quando se analisou o tempo de relaxação com duas exponenciais observou-se os 

tempos de relaxação referente a região de maior mobilidade e de menor mobilidade e 

suas respectivas contribuições em porcentagem. O PHB puro possui T1,1H de 612 ms e 

T1,2H de 25 ms, ao adicionar as nanopartículas dipersas em banho de ultrassom, não há 

alterações significativas nos tempos de relaxação relativos as regiões mais rígidas das 

amostras. O mesmo comportamento é observado para os tempos de relaxação referentes 

as regiões de maior mobilidade para amostra BPHB/ZrPO4OL. Para a amostra 
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BPHB/ZrO2 houve um aumento em T1,2H, indicando que houve uma boa dispersão das 

nanopartículas de zircônio sem modificação, nessa região conferindo uma maior rigidez. 

Já para a amostra BPHB/ZrPO4 houve uma redução do tempo T1,2H, possivelmente esse 

aumento na mobilidade dos hidrogênios se deu por uma possível formação de 

aglomerados de óxido. Quando se examinou os valores referentes às amostras em que as 

nanopartículas foram dispersas por meio de ultrassom de ponteira, observou-se uma 

heterogeneidade dos valores dos tempos de relaxação, indicando a dependência da 

dinâmica molecular do PHB com a natureza da superfície das nanopartículas. Interessante 

notar um aumento significativo do tempo de relaxação das regiões rígidas apenas para a 

amostra PPHB/ZrPO4OL, sendo esse aumento acompanhado nos tempos das regiões de 

maior mobilidade, o que indica uma melhor dispersão, distribuição e fortes interações 

dessas nanopartículas com a matriz polimérica, justificando o aumento nos tempos de 

relaxação. Já para as amostras PPHB/ZrO2 e PPHB/ZrPO4 não há alterações 

significativas nos tempos referentes as regiões rígidas, porém, as alterações ocorreram 

como redução dos tempos das regiões de maior mobilidade. 

 

4. Considerações Finais 

 

 Com base no exposto, a técnica de ressonância magnética nuclear no domínio do 

tempo se mostrou uma ferramenta bastante poderosa para a caracterização da dispersão e 

distribuição de nanopartículas em uma matriz polimérica. Os resultados demonstraram 

que o método mais potente utilizado para a dispersão das nanopartículas de zircônio, 

promoveu uma melhor dispersão na matiz de PHB, sendo evidenciado pelo aumento da 

rigidez dos sistemas. Observou-se também que os tempos de relaxação são fortemente 

influenciados pela natureza química da superfície das nanopartículas, conduzindo a 

diferenças na dispersão e interação com a matriz polimérica, justificando a diferença 

nos tempos de relaxação spin-rede. 
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