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Introdução 

Inúmeros esforços têm se concentrado na busca por 

novos materiais que envolvem menor custo, maior 

durabilidade e menor impacto ambiental. Neste 

sentido, nanocompósitos poliméricos tornaram-se 

foco de muitos grupos de pesquisa devido às suas 

excelentes propriedades mecânicas e térmicas. 

Contudo, há a necessidade de se entender físico-

quimicamente o que ocorre com a matriz polimérica 

na presença das nanopartículas
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. Neste trabalho, 

foram preparados nanocompósitos com o 

copolímero de estireno-butadieno (SBR) e com o 

copolímero de acrilonitrila-butadieno (NBR) por meio 

da simples mistura dos componentes por rota 

coloidal, com nanopartículas de sílica. As 

nanopartículas de sílica foram sintetizadas por meio 

da hidrólise e condensação controlada do 

tetraetilortosilicato (TEOS) em meio alcoólico com 

tamanho de 20 nm. 

Resultados e Discussão 

Os nanocompósitos de SBR e NBR com diferentes 

teores de sílica foram preparados por meio da rota 

coloidal. Nos nanocompósitos foi observada que as 

nanopartículas de sílica apresentaram estrutura 

tridimensional na forma de aglomerados. Como 

pode ser observado por meio de medidas de 

espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) e 

por difração de raios X (DRX), figura 1.  

 

   
Figura 1. DRX e SAXS para SBR e o NBR e para os 

nanocompósitos com diferentes teores de SiO2. 

Os nanocompósitos de SBR e NBR com a sílica 

mostraram redução na Tg, em cerca de 10 °C, 

maiores módulos de armazenamento e de perda e 

propriedades de amortecimento, com o aumento na 

quantidade de sílica. O que pode ser observado por 

ensaios dinâmico-mecânicos (DMA).  

 

 

 
Figura 2. Medidas de DMA para os nanocompósitos 
de SBR e NBR com diferentes teores de sílica.  
 

A maior mobilidade das cadeias poliméricas nos 

nanocompósitos de NBR e SBR foi verificada por 

RMN de 
13

C, onde se observou uma diminuição nos 

valores dos tempos de relaxação do hidrogênio 

(T1H) para os nanocompósitos com o aumento no 

teor de sílica. 

Conclusões 

A inserção da sílica propiciou uma maior mobilidade 

das cadeias poliméricas, resultando em menores 

tempos de relaxação e consequentemente redução 

na Tg dos nanocompósitos em cerca de 10 °C, tanto 

quando foi utilizado o NBR quanto para o SBR. Os 

nanocompósitos com sílica tiveram um aumento nos 

valores do módulo de armazenamento, módulo de 

perda e nas propriedades de amortecimento com o 

aumento no teor de sílica. 
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