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RESUMO 

 

A nucleação de microtrincas durante aplicação de cargas é um problema 

crítico em estruturas de polímeros e compósitos poliméricos. Materiais com 

mecanismo de auto-reparo permitem que as microtrincas formadas sejam reparadas, 

evitando assim que ocorra propagação com falha catastrófica em componentes 

estruturais. Uma das técnicas que tem sido sugerida na literatura para a promoção 

de reparo de microtrincas é a aplicação de solventes que reagem com o polímero. 

Este trabalho tem como objetivo a obtenção de nanotubos de haloisita com agentes 

encapsulados que possam ser adicionados a polímeros epóxi para promoverem 

auto-reparo. A propagação de microtrincas no material provoca a ruptura dos 

nanotubos, liberando o solvente encapsulado.  Dois solventes foram considerados 

neste estudo: dimetilsulfóxido (DMSO) e nitrobenzeno. Um procedimento de 

encapsulamento camada-por-camada foi apresentado utilizando os polieletrólitos, de 

cargas opostas, CTAB (Brometo de Cetil Trimetil Amônio) e poliacrilato de sódio. A 

verificação do encapsulamento se deu pelas análises de difração de raios-X (DRX), 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), análise térmica via 

termogravimetria (TG), adsorção e dessorção de nitrogênio e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). Foi possível comprovar a introdução do solvente DMSO na 

cavidade interior dos nanotubos, o que não ocorreu com o nitrobenzeno, onde se 

verificou apenas a agregação da argila. Os resultados sugerem que o polieletrólito 

CTAB interagiu com a haloisita formando a camada sobre os nanotubos e, portanto, 

promoveu o encapsulamento, o que não foi verificado com o poliacrilato de sódio.   

Palavras – chave: Auto-reparo, nanotubos, encapsulamento.     

 



 
 

ABSTRACT 

 

Micro cracking during service is a critical problem in polymer structures and 

polymer composite materials. Self-healing materials are able to repair micro cracks, 

thus their preventing propagation and catastrophic failure of structural components. 

One of the self-healing approaches presented in the literature involves the use of 

solvents which react with the polymer. The objective of this research is to investigate 

a procedure to encapsulate solvents in halloysite nanotubes to promote self-healing 

ability in epoxy. Healing is triggered by crack propagation through embedded 

nanotubes in the polymer, which then release the liquid sovent into the crack plane. 

Two solvents were considered in this work: dimethylsulfoxide (DMSO) and 

nitrobenzene. The nanotubes were coated using the layer-by-layer technique of 

oppositely charged polyelectrolytes: cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) and 

sodium polyacrylate. Solvent encapsulation was verified by X-ray diffraction (XRD), 

Fourier transform infrared (FTIR), analysis thermogravimetry (TGA), adsorption and 

desorption of nitrogen and scanning electron microscopy (SEM). The introduction of 

the solvent DMSO into the cavity of the nanotubes was confirmed by the techniques 

employed.  However, was not verified with nitrobenzene only promoted clay 

aggregation. The results suggest that the CTAB reacted with the halloystite to form a 

sealing layer on the surface of the nanotubes, thus encapsulating the solvent, while 

this was not verified using sodium polyacrylate.  

Keywords: Self-healing, nanotube, encapsulation.  
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1. INTRODUÇÃO 

   

Uma abordagem que imita processos de auto-reparo encontrados na natureza 

tem sido objeto de estudos para várias estruturas incluindo aquelas fabricadas em 

materiais compósitos poliméricos. Esta tecnologia pode, por exemplo, capacitar 

aeronaves avariadas a se consertarem automaticamente mesmo durante um voo. 

Neste caso, além dos evidentes benefícios de segurança, este notável avanço pode 

tornar possível planejar aviões mais leves no futuro. Isto permite a redução de 

consumo de combustível, corte de custos para linhas aéreas e redução de emissão 

de gás carbônico (Bond, 2008). 

Polímeros termoplásticos podem ter danos reparados pela ação de 

temperaturas elevadas. Polímeros termofixos podem também apresentar 

capacidade de auto-reparo com rearranjo de cadeias em temperaturas acima da 

transição vítrea. Entretanto, a literatura mostra que solventes orgânicos podem 

reparar danos em epóxi mesmo em temperatura ambiente. Esse polímero, hoje 

muito utilizado na fabricação de peças para aeronaves, pode ter microtrincas 

reparadas para prevenir uma propagação que resultaria em falha catastrófica e 

manter a integridade do material até que reparos mais específicos possam ser 

realizados (Bond, 2008; Caruso, 2007).   

O processo de auto-reparo pela ação de solventes é disparado quando uma 

microtrinca é nucleada no material devido a um desgaste, fadiga, ou impacto que 

provocaria um dano que possivelmente resultaria em uma falha catastrófica. O 

rompimento de reservatórios embutidos em meio ao material libera o solvente 

promotor de reparos de microtrincas, restaurando a integridade estrutural através da 
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capacidade do solvente de promover inchamento do polímero na região da 

microtrinca (Lanzara, 2009). O solvente para o reparo da resina epóxi precisa estar 

armazenado de tal forma que quando ocorre a propagação da fissura, o reservatório 

deve romper para espalhá-lo na superfície da trinca, onde ocorre a reação com o 

polímero que promoverá o reparo do material naquela área.  

A tecnologia para encapsulamento e armazenamento de diversos tipos de 

substâncias é uma área que vem se desenvolvendo rapidamente na ciência 

moderna de materiais, biotecnologia e medicina. O atrativo para investir em 

pesquisas nesse tema é o desenvolvimento dos nanoreservatórios capazes de 

encapsular materiais de interesse, promover sua manutenção na cavidade interna 

durante longos períodos, impedir a interação com o meio e principalmente realizar a 

liberação do encapsulado no momento adequado (Shchukin, 2007).  

Para desenvolver materiais poliméricos com auto-reparo, o mecanismo 

usualmente adotado utiliza microcápsulas de Poli(uréia formaldeído) como 

reservatório de agentes de cura. O agente geralmente encapsulado é o 

diciclopentadieno que quando liberado entra em contado com catalisadores 

dispersos no material para promover o reparo do dano. Entretanto, essas cápsulas 

podem provocar redução de propriedades mecânicas como resistência mecânica e 

módulo de elasticidade. Considerando o tamanho e a dispersão em meio ao 

material, existe a possibilidade das microcápsulas funcionarem como 

concentradores de tensão e proporcionar um efeito contrário de seu objetivo. 

Solventes como nitrobenzeno e dimetilsulfóxido podem produzir um rearranjo nas 

cadeias na região de microtrincas para reparar polímeros epóxi sem a contribuição 

de catalisadores. Mas, são incompatíveis para encapsulamento em microcápsulas 

de uréia-formaldeído (Caruso, 2007; Hager, 2010).    
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 O objetivo do presente trabalho é investigar procedimentos que permitam o 

encapsulamento dos solventes dimetilsulfóxido (DMSO) e nitrobenzeno em 

nanotubos de haloisita. A adição destes nanotubos com solvente encapsulado a 

resinas epóxi oferece potencial para produção de polímeros com mecanismo de 

auto-reparo e menor prejuízo às propriedades mecânicas.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 CONCEPÇÃO DE MATERIAIS COM AUTO-REPARO 

 

 Os sistemas funcionais dos seres vivos são bem otimizados com cada 

componente se comportando de maneira eficiente de acordo com a função 

estabelecida. Um engenheiro espera o mesmo quando desenvolve um projeto e, por 

isso, a inspiração em alguns sistemas biológicos para desenvolver novos 

mecanismos com o objetivo de aperfeiçoar processos (Hager, 2010).  

 Uma das propriedades mais notáveis dos materiais biológicos é a capacidade 

de se autorregenerarem, quando sofrem determinados tipos de dano, sem nenhuma 

intervenção externa. A pele humana (epiderme), por exemplo, quando sofre um 

corte, ocorre um fluxo de sangue através de vasos capilares da camada dérmica até 

o local do dano para formar um coágulo onde nutrientes vão agir e promover a 

cicatrização da ferida (Figura 2.1) (Toohey, 2007; Hager, 2010). 

 

Figura 2.1 – Ilustração da pele humana quando reage a um corte para promover a cicatrização 

(adaptado de Toohey, 2007). 
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 Materiais com auto-reparo possuem essa concepção e por isso vem se 

intensificando estudos sobre o tema há algum tempo para desenvolver sistemas de 

reparo automático, sem nenhuma intervenção externa, quando componentes 

sofrerem algum tipo de dano. O desenvolvimento desses mecanismos visa a 

produção de materiais com maior vida útil, menores custos com reparo, menor 

tempo gasto com manutenção e principalmente maior confiabilidade e segurança 

(Wool, 2008; Bond, 2008). 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS COM AUTO-REPARO  

 

 As pesquisas para desenvolvimento de materiais com auto-reparo vem desde 

a década passada. Hoje, em um estágio relativamente avançado, abrange as três 

classes de materiais: polímeros, cerâmicas e metais (Hager, 2010). Os polímeros, ou 

compósitos poliméricos, são os mais avançados nesses estudos (Hager, 2010; 

Guimard, 2012).  

 Modificações funcionais nos polímeros são possíveis em temperaturas 

relativamente baixas quando comparados às outras classes de materiais. (Wool, 

2008). Isso gera vantagem quando é preciso a realização de reparos de danos, 

como trincas e poros, que necessitariam de temperaturas mais elevadas no caso de 

cerâmicas ou metais.  
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2.2.1 Mecanismos de auto-reparo em materiais poliméricos 

  No caso de materiais poliméricos, uma das abordagens de auto-reparo 

consiste na adição de agentes de reparação ou monômeros líquidos armazenados 

em pequenos reservatórios dispersos em meio ao material. Na ocorrência de 

propagação de uma fissura, alguns desses reservatórios devem se romper e 

espalhar os líquidos armazenados sobre o plano da trinca, onde irá ocorrer a 

polimerização (Hager, 2010; Rule, 2005). A Figura 2.2 apresenta o esquema 

detalhado desse mecanismo. 

 

 

Figura 2.2 – Mecanismo de auto-reparo de materiais. (a) Trinca em propagação, (b) microcápsulas 

ou reservatórios rompidos e liberação de agente de cura, (c) polimerização (adaptado de Hager, 

2010).   
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 Além de impedir a propagação da trinca, através do mecanismo proposto é 

possível selar os vazios produzidos e assim preservar as propriedades mecânicas 

do material.   

 Outras técnicas também podem ser aplicadas para promover o auto-reparo de 

materiais poliméricos. Através de uma rede vascular de microcanais que abrange 

todo interior do material, é possível a circulação de agentes de cura, para que na 

ocorrência de ruptura de algum dos vasos devido a propagação de trincas, o líquido 

possa escoar sobre o plano da fissura para promover o reparo (Blaiszik, 2010; 

Toohey, 2007) (Figura 2.3).    

 

 

Figura 2.3 – Mecanismo de auto-reparo em materiais: rede vascular onde circula agentes de cura por 
todo interior do material (Blaiszik, 2010). 

  

 Ao contrário das microcápsulas, nessa técnica os agentes de cura não são 

armazenados. Apenas entram em circulação quando toda a estrutura microvascular 
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está montada no material. Assim, é possível reabastecer o material com os líquidos 

reparadores. Os microvasos mais estudados são as fibras ocas de vidro. 

 É possível também realizar o auto reparo de materiais sem a utilização de 

agentes líquidos. Esse método pode ser promovido por moléculas funcionais 

intrínsecas no material (figura 2.4).  

 

 

Figura 2.4 – Mecanismo de auto-reparo em materiais: moléculas funcionais intrínsecas no material 

(Blaiszik, 2010). 

 

  O mecanismo consiste na formação de ligações cruzadas por moléculas 

reativas quando originado uma trinca no material. Essa reação pode necessitar de 

auxílio da temperatura. Entre os métodos mais utilizados, são empregados como 

moléculas intrínsecas alguns tipos de copolímeros ou ligações entre hidrogênio e 

metal (Blaiszik, 2010; Canadell, 2011).   
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2.2.2 Microcápsulas para armazenagem de agentes de cura  

 Um dos enfoques mais discutidos em trabalhos anteriores publicados na 

literatura é o desenvolvimento de microcápsulas resultado de polimerização para 

obter poli(uréia formaldeído) contento agentes de reparação. Essas cápsulas 

precisam ter resistência e estabilidade para não reagirem com o agente de cura e 

garantir sua liberação apenas no momento em que a trinca provoque a sua ruptura 

(Yuan, 2008; Esser-Kahn, 2011).  

 Outros meios de se obter essas cápsulas é através de surfactantes como 

dodecil sulfato de sódio (SDS) ou etileno anidrido maleico (EMA). O agente de cura 

encapsulado mais utilizado é o diciclopentadieno (DCPD), que misturado com o 

surfactante, passa por agitação magnética seguido de sonificação (Knop, 2012).  

Esse processo é conhecido como polimerização por emulsificação, como explicado 

em estudos anteriores (Esser-Kahn, 2011). A Figura 2.5 mostra exemplos de 

microcápsulas resultantes desses processos.    
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Figura 2.5 – Microcápsulas para armazenagem de agente de cura em materiais com auto-reparo. (A) 

Poli(uréia formaldeído), (B) SDS e (C) EMA. Adaptado de Knop, 2012.    

  

 Após a obtenção das cápsulas, essas são dispersas em polímeros como 

epóxi. Um catalisador disperso no meio reage com o DCPD para promover o reparo. 

A influência das cápsulas nas propriedades mecânicas do material final é um 

importante aspecto a ser considerado. Pelo tamanho e forma, elas podem agir como 

concentradores de tensão reduzindo a resistência mecânica (Blaiszik, 2008). Para o 

aprimoramento dos materiais com auto-reparo, é necessário pesquisar novas 

cápsulas que não prejudiquem as propriedades dos compósitos.       

 



23 
 

2.3 REPAROS DE TRINCAS EM POLÍMEROS  

 

 Polímeros epóxi possuem vasta aplicação em materiais compósitos 

estruturais, principalmente na área aeroespacial. Esses materiais são submetidos a 

grandes esforços mecânicos, por isso precisam de alta confiabilidade para serem 

aplicados nesse setor. O surgimento de microtrincas no interior do material é pouco 

perceptível em monitoramentos de danos e estas trincas podem evoluir e 

comprometer as propriedades mecânicas (Caruso, 2007; Rule, 2005).  

   

2.3.1 Reparo de epóxi promovido por solventes orgânicos 

 Estudos recentes apresentam solventes orgânicos com capacidade de 

interagir no epóxi, em ambas as superfícies de trincas, resultando em reparo e 

recuperação quase que total das propriedades mecânicas do material. Esse 

mecanismo consiste no molhamento da superfície da trinca que gera um inchamento 

do polímero na região. Então, as cadeias se interligam entre os planos da trinca, 

resultando na recuperação da área danificada (Caruso, 2007).   

 Caruso e seus colaboradores (2007) estudaram a ação de vários solventes 

orgânicos sobre defeitos produzidos em amostras de epóxi. Nesse trabalho, foi 

utilizada uma técnica de ensaio de impacto onde os corpos de prova foram 

confeccionados com entalhes provocados por uma lâmina afiada e o solvente 

colocado sobre esse defeito. A Figura 2.6 apresenta os resultados da eficácia de 

recuperação para cada tipo de solvente.  
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Figura 2.6 – Teste com diferentes solventes orgânicos para reparo de trincas no epóxi. (adaptado de 

Caruso, 2007). 

 

Os melhores resultados obtidos foram com os solventes Nitrobenzeno, N-

metil-pirrolidona (NMP), dimetilformamida (DMF), dimetilsulfóxido (DMSO) e 

dimetilacetamida (DMA). Mas, segundo os autores, esses solventes não possuem 

propriedades adequadas para serem encapsulados através de microcápsulas de 

ureia formaldeído. Isso se deve aos valores de parâmetro empírico de cada solvente 

(Figura 2.6) que estão relacionados com as respectivas polaridades e que são 

incompatíveis para a formação das cápsulas. 

 A conclusão dos autores ressalta a necessidade de estudos para desenvolver 

uma forma de encapsular esses solventes e dispersá-los em uma matriz epóxi que 

possibilitaria o desenvolvimento de novos tipos de materiais com capacidade de 

auto-reparo.  
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 2.4 ENCAPSULAMENTO DE MATERIAIS 

 

 Estudos de encapsulamento de materiais são de grande interesse, tanto em 

escalas micrométricas como em escalas nanométricas. As áreas desses estudos 

também variam abrangendo ciências dos materiais, biotecnologia, medicina, entre 

outras (Lvov, 2008; Shchukin, 2008).  Os desafios da técnica são armazenar 

substâncias em poucas quantidades no interior de pequenas cápsulas, boa 

dispersão das cápsulas no meio e liberação das substâncias aos poucos ou apenas 

no momento apropriado. Esse princípio se aplica a medicamentos quando estão em 

meio ao organismo que irão reagir, onde deverá liberar a droga ao sistema infectado 

(Esser-Kahn, 2011). Também são aplicados em encapsulamento de anticorrosivos 

que são bastante tóxicos e por isso deverão ser liberados em concentrações 

adequadas para reagir com o metal (Abdullayev, 2010; Sukhorukov, 2005). 

 A utilização de cápsulas para armazenamento de pequenas quantidades de 

materiais depende de sua capacidade de aprisionamento e liberação dessas 

substâncias de maneira eficiente e no momento exato que o sistema necessita da 

ação do encapsulado (Esser-Kahn, 2011). Com o aprimorando dessa técnica será 

possível ter medicamentos, nutrientes ou agentes de cura fornecidos ao meio sem 

que haja nenhuma modificação no encapsulado ou que cause algum efeito colateral 

no sistema.   

 A literatura mostra vários métodos de encapsulamento de materiais. Entre os 

métodos mais pesquisados estão a polimerização por emulsificação, coacervação e 

camada por camada. A Figura 2.7 ilustra cada método. 

 



26 
 

 

Figura 2.7 – Métodos de encapsulamentos de matérias. (A) polimerização por emulsificação, (B) 

camada por camada e (C) coacervação (adaptado de Esser-Kahn, 2011). 

  

 A polimerização por emulsificação (figura 2.7 A) ocorre através de uma 

interface entre água e o orgânico, onde o monômero se polimeriza na interface. O 

processo ocorre em alta agitação e se assemelha com uma mistura de óleo em água 

que formam esferas de emulsão. O material orgânico em forma de esferas será o 

encapsulado e a polimerização do monômero ocorre exatamente ao redor da esfera 

orgânica originando a cápsula. Esse é o processo usualmente adotado para obter 

microcápsulas aplicadas em materiais de auto-reparo.  

 A formação de cápsulas através de camadas por camadas (Figura 2.7 B) se 

caracteriza em utilizar polieletrólitos de cargas opostas. O material a ser 

encapsulado é disperso na água e em seguida é adicionado um polieletrólito que 

envolve a substância. Outro polieletrólito de carga oposta é adicionado se ligando 



27 
 

por ação eletrostática à primeira camada. Multicamadas podem ser formadas 

dependendo da necessidade de aplicação.   

 O método de coacervação (Figura 2.7 C) consiste na coalescência das 

cadeias de dois tipos de polímeros com cargas opostas que são neutralizados 

exatamente em uma interface água e orgânico. O coacervado formado envolve o 

orgânico de forma semelhante ao processo de polimerização por emulsificação, 

onde a casca formada encapsula o orgânico. A figura 2.8 mostra micrografias de 

cada cápsula formada nos processos apresentados.  

   

 

Figura 2.8 – (A) cápsula de uréia formaldeído de processo polimerização por emulsificação, (B) 

cápsula de poli-estirenossulfónico/poli (cloridrato de alilamina) através de camada por camada e (C) 

cápsula de goma arábica/gelatina por coacervação (adaptado de Esser-Kahn, 2011).   

 

2.4.1 Nanocápsulas 

 Nanocápsulas apresentam potencial para aplicação em diversas áreas para 

obter medicamentos inteligentes, controlar a liberação de inibidores de corrosão ou 
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promover auto-reparo em materiais (Abdullayev, 2010; Sukhorukov, 2005). 

Desenvolver materiais mais leves, com melhores propriedades mecânicas e maior 

reatividade (maior área de contato) são alguns atrativos para se pesquisar e 

desenvolver esses tipos de cápsulas. Atualmente algumas das pesquisas para 

desenvolvimento de nanocápsulas parte de estruturas já existentes com dimensão 

nanométrica, como nanotubos de carbono ou argila haloisita, tanto para aplicações 

em engenharia como na área biomédica (Lanzara, 2009; Shchukin, 2008).   

  

2.4.2 Nanoreservatórios de Carbono  

 Utilizando nanotubos de carbono, Lanzara e colaboradores investigaram a 

viabilidade de desenvolver nanoreservatórios para armazenar agentes de cura de 

polímeros epóxi. Os pesquisadores avaliaram a possibilidade do agente de cura fluir 

para fora do reservatório quando originada uma fissura, como mostra o esquema da 

Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 - Mecanismo de propagação e auto-reparo de trinca. (a) Trinca originada; (b) Propagação; 

(c) Ruptura de nanoreservatório e liberação do agente de cura; (d) Reparo de trinca. (adaptado de 

Lanzara, 2009). 
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De acordo com o mecanismo proposto, o agente de cura reage com 

moléculas de catalisadores dispersos na matriz e com o próprio polímero para 

preencher os espaços vazios deixados pela trinca. Isso repara o defeito ou impede a 

propagação da trinca, reduzindo os efeitos danosos às propriedades mecânicas do 

material.  

 Para avaliar essa proposta, foram realizados testes de simulação por 

softwares do comportamento dinâmico molecular dos agentes encapsulados. A 

Figura 2.10 apresenta um nanotubo de carbono liberando moléculas orgânicas por 

uma fissura que exemplifica o mecanismo estudado. 

 

 

Figura 2.10 – Nanotubo de carbono liberando agentes de cura para promover reparo em polímero 

epóxi (adaptado de Lanzara, 2009). 

 

Os autores do trabalho concluíram que os nanotubos de carbono podem ser 

usados como reforço para melhoria das propriedades mecânicas do polímero e 
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também como reservatórios de moléculas para promover o auto-reparo do epóxi. 

Entretanto, fazem ressalvas quanto à fluidez dos agentes de cura que pode exigir 

temperaturas mais elevadas. Quanto a isso, maiores densidades de moléculas no 

interior dos nanotubos são recomendadas. Outro fator para ser considerado é que 

nanotubos de carbono possuem altas propriedades mecânicas sendo necessárias 

tensões elevadas para romper esses tubos. Pesquisar outros tipos de nanotubos 

que reduzam a dificuldade para romper e liberar os agentes de cura pode ser 

vantajoso.   

 

2.5 NANOTUBOS DE HALOISITA 

  

 Pesquisas atuais abordam a haloisita como um material ambientalmente 

viável além de biocompatível. Este material também se mostra como excelente 

reforço em materiais poliméricos para desenvolver nanocompósitos (Lvov, 2008). 

Nanotubos de haloisita são capazes de aprisionar uma variedade de agentes ativos 

(por exemplo, fármacos, biocidas ou solventes orgânicos) dentro de sua cavidade 

interior, bem como os espaços vazios dentro do envoltório de várias camadas de 

aluminiossilicatos, com retenção seguida de liberação (Sukhorukov, 2005).          

 Haloisita é um argilomineral de ocorrência natural com partículas em escala 

submicrométrica de estrutura morfológica cilíndrica oca. O comprimento típico destes 

tubos é em torno de 1,5 micrômetros e seus diâmetros externo e interno, 50 e 15 

nanômetros, respectivamente (Abdullayev, 2010; Bordeepong, 2011). A estrutura 

cilíndrica se assemelha a uma folha de papel enrolada, ou seja, com multicamadas 

que estão entre 15 a 20 paredes de aluminossilicatos com espaçamentos de 
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aproximadamente 0,72 nanômetros para uma haloisita desidratada, como mostra a 

Figura 2.11.     

 

 

Figura 2.11 – Esquema de uma nanotubo de haloisita (Abdullayev, 2010). 

  

 A haloisita seria então uma caulinita, mas devido a fatores geológicos, a folha 

caulinítica sofre uma tensão para alinhar reticulados de alumina e sílica. Por isso 

essa folha se torna curvada formando a estrutura tubular da haloisita. Essa estrutura 

ainda pode ser afetada pela hidratação com a seguinte classificação: haloisita 

hidratada com 10 angstroms entre as paredes de aluminossilicatos (fórmula química: 

Al2Si2O5(OH)4•2H2O) e haloisita desidratada (Al2Si2O5(OH)4) com 7 angstroms. A 

Figura 2.12 apresenta um difratograma comparativo de uma haloisita desidratada e 

uma hidratada. 
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Figura 2.12 – Difratograma de haloisita desidratada (A) e hidratada (B) (Bordeepong, 2011). 

 

 Através da análise de difração de raios-X apresentada na Figura 2.12, pode 

se concluir que quando a estrutura da haloisita é hidratada, ou seja, a presença de 

água entre as paredes (ou no interior) do tubo, a distância entre uma parede e outra 

é aumentada. Isso é caracterizado pelo deslocamento do pico de aproximadamente 

12 para 9 (2θ) que significa um aumento no espaçamento de 7 para 10 angstroms.    

 As características apresentadas da haloisita projetam esses nanotubos com 

viabilidade de serem usados como estrutura principal de nanoreservatórios. O 

desafio então é introduzir as substâncias desejadas no seu interior, bloquear as 

extremidades para o encapsulado não escapar e promover o controle de liberação 

das substâncias. Isso pode resultar em várias aplicações, como o encapsulamento 
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de agentes químicos, biológicos, medicamentos, produtos farmacêuticos, 

antissépticos, inibidores de corrosão, agentes anti-incrustantes e dopantes, além da 

produção de polímeros inteligentes ou nanocompósitos com resistência mecânica 

elevada (Lvov, 2008).  

 

2.5.1 Encapsulamento por Camadas de Cargas Opostas 

 Pesquisadores vêm desenvolvendo uma abordagem para encapsular 

nanopartículas através de bicamadas. Com cargas opostas, essas camadas 

teoricamente deverão se atrair e envolver determinada substância. Os principais 

estudos estão focados nos polieletrólitos que são polímeros carregados 

positivamente (policátions) ou os carregados negativamente (poliânions) (Shchukin, 

2007). Então, a formação do filme por duas camadas se dá através da dispersão das 

partículas em uma solução seguida de adição do polieletrólito para primeira camada. 

Após lavar as partículas por centrifugação, para eliminar o polímero em excesso, o 

mesmo processo é repetido adicionando o polieletrólito de carga oposta. Novamente 

ocorre a lavagem por centrifugação para retirada do excesso. 

 Caso seja necessário, o processo pode ser repetido várias vezes para 

desenvolver multicamadas que garantam que a partícula esteja totalmente 

recoberta. A espessura da camada formada varia em torno de 1 nanômetro. Na 

literatura existem vários exemplos de materiais que podem ser encapsulados desta 

forma, como os biopolímeros (proteínas e ácidos nucleicos), nanotubos de carbono, 

vírus, vesículas lipídicas e nanopartículas diversas.  
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 Esta abordagem apresenta grande potencial para desenvolver nanocápsulas, 

principalmente partindo de nanotubos de haloisita, onde as camadas de 

polieletrólitos poderiam bloquear as extremidades do nanotubo para impedir a fuga 

de material que se deseje encapsular.    

 

2.5.2 Nanocápsulas de Camadas Poliméricas 

 Muitas substâncias usadas como inibidores de corrosão em materiais 

metálicos são bastante tóxicas e por isso exige cuidados especiais para não agredir 

o meio ambiente. Por isso, diversos trabalhos de pesquisa tem com objetivo 

encapsular solventes anticorrosivos e utilizar essas cápsulas em meio aquoso com o 

intuito de liberar essas substâncias aos poucos para amenizar a agressão do meio 

(Lvov, 2008; Shchukin, 2008). Esse princípio vem sendo desenvolvido através da 

produção de cápsulas de partículas em escala nanométrica onde o material 

anticorrosivo é armazenado no interior e envolvido por camadas poliméricas 

(Shchukin, 2008). As partículas utilizadas e o procedimento adotado são 

apresentados na Figura 2.13. 
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Figura 2.13 – Esquema de aprisionamento do benzotriazol por partículas de (A) sílica (SiO2), (B) 

haloisita e (c) polieletrólitos (adaptado de Shchukin, 2008). 

 

 As nanopartículas utilizadas por Shchukin foram de argilomineral haloisita e 

sílica. Também foi produzido encapsulamento apenas com polímeros polieletrólitos, 

material utilizado no recobrimento das partículas. A confecção das nanocápsulas, 

mais especificamente com haloisita (Figura 2.13B), consistiu em dispersar as 

partículas em meio ao benzotriazol e colocar a dispersão em ambiente a vácuo para 

que o agente anticorrosivo fosse introduzido no interior da haloisita. Partículas de 

haloisita são de formato cilíndrico e por isso precisam que as extremidades sejam 

bloqueadas para o aprisionamento do benzotriazol. Desta forma, utilizaram-se 

camadas de diferentes polieletrólitos que, com cargas diferentes, se ligam na 
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superfície da haloisita. A micrografia da Figura 2.14 apresenta as nanocápsulas 

resultado do processo. 

 

 

Figura 2.14 – Microscopia eletrônica de transmissão das nanocápsulas de haloisita e polieletrólitos 

com anticorrosivo benzotriazol encapsulado (Shchukin, 2008). 

  

2.5.3 Nanocápsulas de Camadas Cerâmicas 

 Outro estudo publicado na literatura também focou no desenvolvimento de 

nanocápsulas de haloisita para aprisionar material inibidor de corrosão (Fix, 2009). 

Desta vez o tipo de material utilizado para bloquear as extremidades do nanotubo de 

haloisita foi cerâmico. Um filme híbrido formado a partir de uma solução sol-gel de 

sílica e zircônia foi produzido com finalidade de impedir a liberação imediata do 

benzotriazol para o meio aquoso (Fix, 2009). A Figura 2.15 apresenta as 
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nanocápsulas de haloisita dispersas na camada sol-gel que funciona como uma 

espécie de material matriz e ao mesmo tempo controla a liberação do anticorrosivo.  

 

 

Figura 2.15 – Haloisita carregada com anticorrosivo dispersa em matriz sol-gel de sílica/zircônia  

(Fix, 2009).  

 

 Neste caso, o filme híbrido foi usado como um adesivo aderido sobre a peça 

metálica, onde com o passar do tempo, o anticorrosivo aprisionado na haloisita era 

liberado para agir contra a corrosão no metal. 
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2.5.4 Nanocápsulas com Camada Metálica 

 Nanotubos de haloisita, carregados com anticorrosivo benzotriazol, foram 

também encapsulados com material metálico, como mostra outra investigação 

(Abdullayev, 2010). Isso foi possível com uma solução de íons de Cu(II) onde os 

nanotubos carregados foram dispersos. A Figura 2.16 apresenta um esquema que 

ilustra o bloqueio das extremidades do nanotubo.  

 

 

Figura 2.16 – Esquema de vedação de haloisita carregada com benzotriazol. (a) Nanotubo 

carregado, (b) íons Cu (II) reagindo com benzotriazol e (c) nanotubo vedado (Abdullayev, 2010). 

 

 De acordo com a Figura 2.16, o benzotriazol do interior do nanotubo reagiu 

com o cobre da solução que produz o encapsulamento.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 MATERIAIS: 

 

· Nanotubos de Haloisita (HNT) adquiridos da Sigma-Aldrich; 

· Nitrobenzeno PA da marca Impex; 

·  Dimetilsulfóxido (DMSO) PA da marca Impex; 

· Poliacrilato de sódio da linha Polysal da empresa BASF; 

· Cloreto de Sódio da marca Vetec; 

· Brometo de Cetil Trimetil Amônio (CTAB) fornecido por Alfa Aesar. 

 

3.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:  

 

· Misturador magnético; 

· Bomba de vácuo; 

· Centrífuga; 

· Difratômetro de raios-X; 

· Espectroscópio de infravermelho; 

· Equipamento para adsorção e dessorção de nitrogênio (BET); 

· Balança termogravimétrica;  

· Microscópio eletrônico de varredura. 
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3.3 METODOLOGIA: 

 

A Tabela 3.1 mostra a denominação das amostras estudadas através de suas 

respectivas configurações que são decorrentes de cada via de processo. A 

especificação distingue o tipo de solvente utilizado em cada amostra e o material de 

encapsulamento.  
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Tabela 3.1 - Denominação das amostras estudadas. 

Amostras 

Nanotubo Solventes introduzidos  
Polieletrólitos de 
encapsulamento 

Haloisita Nitrobenzeno Dimetilsulfóxido 
Poliacrilato 

de Sódio 
CTAB 

HNT X         

HNT Nitro X X       

HNT 

DMSO 
X   X     

HNT Poli X     X   

Poli N X X   X   

Poli D X   X X   

HNT 

CTAB 
X       X 

CTAB N X X     X 

CTAB D X   X   X 

HNT PC X     X X 

PC N X X   X X 

PC D X   X X X 
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3.3.1 Introdução de Solvente nos Nanotubos 

 Os solventes selecionados foram o nitrobenzeno e o dimetilsulfóxido (DMSO) 

que, de acordo a com literatura, possuem a capacidade de reparar trincas em 

polímeros epóxi (Caruso, 2007).   

 A introdução dos solventes na cavidade interior dos nanotubos de haloisita se 

deu através do procedimento adaptado daquele descrito por Price, 2001 e Shchukin, 

2008. Neste caso, a metodologia pretende introduzir solventes capazes de reparos 

em polímeros epóxi, diferente dos normalmente utilizados que são inibidores de 

corrosão. 

  Então, o procedimento consistiu inicialmente em dispersar a haloisita em 

meio ao solvente com concentração de 10 mg/mL através de um misturador 

magnético durante 40 minutos. Com aparência bem homogênea, a dispersão foi 

colocada em meio com vácuo (40 cm.Hg), que durou aproximadamente 1 hora, onde 

várias bolhas se formaram  mas com eliminadas total nesse período. Isso indica que 

o ar do interior dos nanotubos foi sendo retirado e, consequentemente, a penetração 

do solvente que preenche a cavidade interior do HNT. Após eliminação das bolhas, 

a dispersão foi centrifugada para separar os HNT’s carregados do excesso de 

solvente. O processo foi repetido duas vezes sempre acrescentando 1% de haloisita 

no precipitado da centrifugação para compensar os resíduos deixados no béquer e 

nos tubos da centrífuga. Após a última centrifugação, o precipitado foi levado para 

encapsulamento dos nanotubos.   
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3.3.2 Encapsulamento dos Nanotubos 

 O processo de encapsulamento visa bloquear as extremidades dos nanotubos 

de haloisita de modo a aprisionar o solvente no interior. Para isso, utilizou-se 

procedimento semelhante ao descrito por Shchukin, 2007 e Esser-Kahn, 2011. A 

Figura 3.1 exemplifica a metodologia adotada com novos tipos de polieletrólitos. 

 

 

Figura 3.1 - Encapsulamento de solvente no HNT. Adaptado de Shchukin 2007. 

  

 Para promover a vedação das extremidades dos nanotubos, dois tipos 

diferentes de polieletrólitos, com suas respectivas cargas opostas, foram utilizados 

no processo visando promover a interação entre os dois e principalmente na 

superfície da HNT.  O recobrimento foi aplicado em forma de uma única camada, no 

caso de trabalhar com apenas um dos polieletrólitos, ou dupla camada para 

melhorar a eficácia do bloqueio da extremidade do HNT.  

 Os polieletrólitos utilizados foram o poliacrilato de sódio e o CTAB (Brometo 

de Cetil Trimetil Amônio). Estes possuem as cargas opostas, com o CTAB 
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negativamente carregado (poliânion) enquanto que o poliacrilato é positivo 

(policátion). Isso fica evidente na ilustração da Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 – (A) Ilustração da cadeia do CTAB com o grupo Brometo de carga negativa na 

extremidade e (B) a fórmula estrutural do Poliacrilato de Sódio com o Sódio de carga positiva que 

está na ramificação do grupo.  

  

 Para desenvolver a camada que envolve os nanotubos, o experimento 

consistiu em dispersar 1g de HNTs carregados com solvente em 100 mL de solução 

aquosa de cloreto de sódio (0,5M). Em seguida, 4g do polieletrólito foram 

adicionados e agitados em misturador magnético por 40 minutos para a aderência 

nas nanopartículas. Para separar as nanocápsulas formadas na solução, realizou-se 

uma centrifugação. No caso de produzir amostras com bicamada, o procedimento foi 

repetido com as nanocápsulas formadas, substituindo no processo, o polieletrólito 

utilizado por o de carga oposta. Os nanotubos precipitados na centrifugação foram 
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secos em uma estufa com temperatura de 80°C durante 2 horas para serem 

caracterizados. O fluxograma da Figura 3.3 resume o procedimento experimental.  

 

 

Figura 3.3 – Fluxograma do procedimento experimental de encapsulamento do HNT. 

  

 Para comparar a influência do solvente na formação das camadas de 

polieletrólitos, foram realizados experimentos utilizando HNT sem estar carregado 

com solvente.  

Esse procedimento também utilizou o solvente introduzido nos nanotubos no 

lugar da solução aquosa de cloreto de sódio para dissolver os polieletrólitos. Esse 
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modo foi utilizado para no caso do solvente, que tem afinidade com água, escapasse 

da cavidade do nanotubo.  

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO 

 

 Várias técnicas experimentais foram utilizadas para confirmar a presença dos 

solventes no interior dos nanotubos. 

 

3.4.1 Difração de Raios-X 

 As análises no difratômetro de raios-X foram realizadas com um equipamento 

modelo XRD 6000, a uma velocidade de 2°/min. A varredura do ângulo 2θ se deu 

em 5° até 80°, na temperatura de aproximadamente 22°C, com radiação Cu (Ka) 

como fonte de Raios-X, com comprimento de onda de 0,15418nm. 

 A técnica foi utilizada para averiguar a ocorrência de alterações na estrutura 

dos nanotubos de haloisita produzida pela presença do solvente.     

 

3.4.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 As micrografias das amostras estudadas foram obtidas por meio de um 

microscópio eletrônico de varredura da Shimadzu modelo SSX 550, com detector de 

elétrons secundários e voltagem entre 15 e 20 KV. Como as amostras não são 

condutoras, foi realizado metalização de ouro sobre as partículas em equipamento 

IC 50 da Shimadzu por 5 minutos, corrente de 6 mA e pressão de 20 Pa. 
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 A análise de MEV compara as microestruturas das amostras considerando a 

aglomeração das partículas sob a influência dos solventes, ou alguma alteração de 

forma que pode caracterizar a formação das nanocápsulas com a possível adesão 

de polieletrólitos em volta dos nanotubos de haloisita.   

 

3.4.3 Espectroscopia na Região do Infravermelho 

 Primeiramente as amostras foram preparadas para serem analisadas pela 

técnica de espectroscopia na região do infravermelho. Cada amostra foi 

homogeneizada em almofariz com KBr (Brometo de Potássio) em uma proporção de 

aproximadamente 10% de amostra. Em seguida a mistura foi prensada em uma 

matriz de aço com 4,5 toneladas aplicadas por uma prensa hidráulica. Foram obtidas 

pastilhas que foram posteriormente analisadas em um equipamento Bomem MB100 

– FTIR (espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier) no modo de 

transmitância na faixa de 4000 a 400 cm-1.   

 O objetivo desta análise foi averiguar os grupos funcionais existentes na 

haloisita através da identificação das bandas obtidas. O espectro da amostra de 

HNT foi comparado com os das demais amostras para identificar possíveis bandas 

referentes aos polieletrólitos ou solventes.  

   

3.4.5 Análise Térmica via TG  

  O comportamento térmico das amostras foi analisado pela técnica de TG 

(termogravimetria). O equipamento onde foi realizada a análise, da marca Netzsch, e 
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modelo STA 449 F3, teve condições de ambiente inerte, ciclo térmico com taxa de 

2°C por minuto e rampa de aquecimento em 25 até 650°C.  

 A técnica visa verificar a ocorrência de perda ou ganho de massa em 

determinada faixa de temperatura. No caso das amostras estudadas, perda de água 

e alterações na estrutura da HNT podem serem detectadas além da presença de 

polieletrólitos e solventes, com maiores perdas de massa nessas amostras.  

 

3.4.6 Área Superficial Específica  

 As amostras tiveram a área superficial específica quantificada através da 

técnica de BET com adsorção e dessorção de nitrogênio em equipamento 

Quantachrome NOVA 2000. O procedimento para análise consistiu primeiramente 

em secar as amostras em estufa com 80°C por duas horas. Em seguida foram 

levadas ao equipamento de análise onde permaneceram por 12 horas, sendo 6 com 

adsorção e mais 6 para dessorção do nitrogênio.     

Os valores de área superficial das amostras deverão diminuir em relação a 

HNT caso a cavidade interior dos nanotubos esteja preenchida com solvente ou 

suas extremidades bloqueadas pelos polieletrólitos.      
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3.5 RESUMO DO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

  

 A Figura 3.4 apresenta um resumo das etapas para introdução de solventes 

dimetilsulfóxido (DMSO) ou nitrobenzeno em amostras de HNT (nanotubo de 

haloisita).  

 

 

Figura 3.4 – Fluxograma de obtenção de amostras carregadas com solvente. 

  

 Após a introdução de solventes no interior do HNT, foi realizado o processo 

de encapsulamento que visa bloquear as extremidades do nanotubo. A Figura 3.5 

apresenta um resumo das etapas para obtenção de amostras de nanotubos 
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encapsulados a partir dos polieletrólitos Brometo de Cetil Trimetil Amônio (CTAB) e 

Poliacrilato de Sódio.   

 

 

Figura 3.5 – Fluxograma das etapas para encapsulamento de HNT. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÕES DE HNT 

 

 Os resultados das caracterizações na amostra HNT ratificam que se trata de 

uma argila haloisita, com microestrutura formada por pequenos tubos de diâmetro 

em escala nanométrica. O difratograma de raios-X da Figura 4.1 apresenta as fases 

encontradas na amostra. 
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Figura 4.1 – Difratograma da amostra de HNT. 
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 O difratograma (Figura 4.1) é formado basicamente de picos referentes a 

haloisita, exceto em aproximadamente 27 e 74 (2θ) que indicam presença de 

quartzo na amostra. O pico de haloisita em aproximadamente 12 (2θ) classifica a 

amostra como uma haloisita desidratada, ou seja, provavelmente não apresenta 

água ou qualquer outra substância no interior dos nanotubos ou entre as paredes, 

que devem proporcionar distâncias de 0,72 nanômetros (Abdullayev, 2010). 

 A micrografia da Figura 4.2 é referente a amostra HNT, onde a microestrutura 

apresenta pequenos tubos característicos da estrutura de haloisita.  

 

 

Figura 4.2 – Imagem de microscópio eletrônico de varredura da amostra HNT. 
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 O comprimento dos tubos está de acordo com o especificado na literatura, 

que sugere valores de 0,5 a 2 mícron (Bordeepong, 2011).  

 Quanto a análise térmica no padrão TG, a curva originada a partir da amostra 

HNT indica comportamento condizente com o padrão que se espera de uma 

haloisita (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Curva de análise térmica TG, com a respectiva taxa de perda de massa (DTG), referente 

a amostra HNT. 

  

 As curvas apresentadas na Figura 4.3 identificam uma leve perda de massa 

em aproximadamente 100°C. Segundo a literatura (Bordeepong, 2011), a haloisita 

pode apresentar entre 80 e 120°C, perda de água oriunda de moléculas fracamente 
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ligadas. Em 240°C ainda ocorre uma inclinação na curva que pode ser devido a 

perda de água intercalada nas paredes dos nanotubos de haloisita. Neste caso, a 

amostras HNT ainda apresenta um pouco de umidade, o que é normal em se 

tratando de um argilomineral, mas não é o caso de uma haloisita hidratada. Quanto 

a perda de massa que a curva mostra em 470°C, deve-se referir à transformação do 

estado de haloisita para metahaloisita (Abdullayev, 2010). A taxa de perda de massa 

(DTG) é maior justamente nessa transformação.  

 A análise de espectroscopia de absorção na região de infravermelho também 

apresenta indícios que a amostra HNT é composta por argilomineral haloisita. O 

espectro para a amostra estudada é apresentado na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 – Espectro de infravermelho da amostra HNT. 
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 As bandas do espectro (Figura 4.4) são basicamente de vibrações das 

ligações formadas por silício/oxigênio (Si-O) e alumínio/oxigênio/silício (Al-O-Si), 

comuns na estrutura da haloisita. As bandas 1111 e 1030 cm-1 são provocadas pelo 

alongamento das ligações Si-O e Si-O-Si, respectivamente, enquanto que o pico 

observado em 538cm-1 é devido a vibração de Al-O-Si. A banda 1647 cm-1 

provavelmente se refere à água intercalada nas paredes dos nanotubos, como foi 

observada na análise térmica (Bordeepong, 2011; Sakiewicz, 2011; Bobos, 2001). A 

superfície interior dos nanotubos possui grupos hidroxilas (H-O) que pode explicar 

as bandas 3695 e 3620 cm-1 com vibração específica do grupo em 912 cm-1 

(Bordeepong, 2011; Sakiewicz, 2011).   

A amostra também apresentou área superficial de 46,7 m2/g, obtida em 

adsorção e dessorção de nitrogênio pela técnica de BET. A literatura apresenta 

valores em torno de 30 m2/g para argilas haloisita (Bordeepong, 2011). No caso da 

amostra HNT, como se trata de uma argila comercial, é possível que tenha passado 

por algum processo de purificação para aumentar a qualidade do material. Esse 

tratamento pode ter desaglomerado as partículas que resultou na ampliação da área 

superficial.  Além disso, ainda em relação ao espectro de infravermelho (Figura 4.4), 

a banda apresentada em 2350 cm-1, de tamanho quase insignificante, pode estar 

relacionada a alguma impureza restante do processo de beneficiamento. 

Aparentemente essa banda não pode ser relacionada com a haloisita.      
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4.2 ESTUDOS DA INTRODUÇÃO DOS SOLVENTES 

  

 As amostras estudadas que passaram pelo processo experimental, com 

objetivo de introduzir os solventes nitrobenzeno e DMSO na cavidade interior dos 

nanotubos de haloisita, foram analisadas através de várias caracterizações para 

definir se houve êxito no procedimento realizado. As amostras comparadas são 

HNT, HNT Nitro (introdução de nitrobenzeno) e HNT DMSO (introdução de DMSO). 

O difratograma de raios-X da Figura 4.5 compara os picos entre 5 e 15 (2θ) de cada 

amostra. Nessa região encontram-se os picos relacionados ao espaçamento das 

paredes dos nanotubos.  
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Figura 4.5 – Difratograma comparativo das amostras carregadas com os solventes. (A) HNT, (B) 

HNT Nitro e (C) HNT DMSO. 
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De acordo com difratograma (Figura 4.5) os picos das amostras HNT e HNT 

Nitro estão praticamente na mesma posição de 12 (2θ), o que não ocorre na 

amostra HNT DMSO, onde o pico se apresenta em 8 (2θ). O argilomineral haloisita 

quando possui um pico de difração de raios-X próximo a 9 ou 8 (2θ), pode ser 

classificada como 10 angstroms, ou hidratada, que significa que as paredes da 

cavidade interior dos nanotubos se encontram mais afastadas, em uma distância 

próxima a 10 angstroms (Abdullayev, 2010). Como o material em estudo se trata de 

uma haloisita desidratada (7 angstroms), segundo o difratograma da Figura 4.1, 

então para a amostra HNT DMSO, o difratograma (Figura 4.5) indica que houve um 

aumento no espaçamento entre as paredes do nanotubo sugerindo a penetração do 

solvente DMSO na cavidade interior através do procedimento com vácuo. O 

pequeno pico remanescente em 12 (2θ) refere-se a uma pequena porcentagem de 

nanotubos que não tiveram penetração desse solvente.   

 Diante deste resultado, a mesma amostra HNT DMSO, após um período de 

dois meses, foi novamente analisada por difração de raios-X para averiguar se com 

o passar do tempo, o solvente sendo evaporado, o pico retornava para 12 (2θ). O 

resultado obtido foi que o pico em questão permaneceu em 8 (2θ), o que significa  a 

possibilidade de o solvente continuar no interior do nanotubo mesmo após longos 

períodos sem estar encapsulado.         

 No caso da amostra HNT Nitro, como o pico permaneceu na mesma posição, 

pode-se deduzir que o processo a vácuo não possibilitou a introdução do solvente 

nitrobenzeno na haloisita. Uma das hipóteses a considerar é o tempo de 1 hora que 

a dispersão ficou na atmosfera a vácuo, possivelmente não sendo suficiente para 

atender o objetivo. Outro fator para contribuir com isso é a forma da molécula de 

nitrobenzeno que pode ter impossibilitado a penetração no interior do nanotubo, 
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além da viscosidade e afinidade química. Sabe-se que o nitrobenzeno possui maior 

densidade e massa molar que o DMSO (Caruso, 2007; Schlafer, 2000). 

 Um efeito comum no processo com os solventes foi a diminuição da largura e 

o aumento do comprimento de ambos os picos (Figura 4.5), o que indica uma maior 

ordenação na estrutura do material. No caso com nitrobenzeno, que possivelmente 

não penetrou o interior do nanotubo, o solvente pode ter se alojado na superfície das 

partículas o que provoca uma maior separação entre os nanotubos e explicaria a 

mudança no formato dos picos.      

 Outras caracterizações sugerem que houve a penetração do DMSO no 

interior da haloisita. O gráfico da Figura 4.6 mostra a perda de massa das amostras 

que passaram pelo processo de introdução de solvente.   
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Figura 4.6 – Curvas de análise térmica de TG das amostras carregadas com solvente. (A) HNT, (B) 

HNT Nitro e (C) HNT DMSO. 

  

A perda de massa pela análise térmica de TG (Figura 4.6) mostra que as 

curvas das duas amostras que passaram pelo processo de introdução de solvente 

apresentam algumas características semelhantes em relação a amostra HNT, que 

são as quedas da curva com 100, 240 e 470°C, devido a fatores já esclarecidos 

(Bordeepong, 2011). Observa-se que as amostras HNT Nitro e HNT DMSO 

apresentam maior perda de massa com o aumento da temperatura em relação a 

amostra HNT. Na região entre 150 e 250°C, onde se encontra o ponto de ebulição 
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dos solventes (Schlafer, 2000), percebe-se uma diferença na inclinação das curvas, 

mais especificamente na HNT DMSO. O difratograma de raios-X (Figura 4.5) 

apontou que houve aumento no espaçamento entre as paredes do nanotubo desta 

amostra. Então a queda mais acentuada de massa é outro indício que o solvente 

DMSO foi introduzido no interior do nanotubo e o causador do aumento interplanar. 

Portanto, o solvente foi liberado em maiores temperaturas, como aponta a análise 

térmica (Figura 4.7).  

             

             

            

 Figura 4.7 – Análise térmica relacionada com a taxa de perda de massa (DTG). (A) HNT Nitro e (B) 

HNT DMSO. 
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 Quanto a amostra HNT Nitro, sua curva de TG também apresenta perda de 

massa em relação a HNT. O difratograma (Figura 4.5) não indica mudança no pico 

12 (2θ), que relaciona o espaçamento das paredes do nanotubo. Então 

possivelmente o solvente nitrobenzeno não teria sido introduzido. Para justificar o 

aumento na perda de massa, o solvente pode estar impregnado entre os nanotubos 

com sua evaporação explicando a curva da análise térmica. 

 Considerando a taxa de perda de massa (DTA) apresentada na Figura 4.7, 

fica mais evidente a maior inclinação na curva referente a amostra HNT DMSO e 

principalmente a maior taxa de variação em 200°C, região que verifica-se o ponto de 

ebulição do solvente DMSO, o quê sugere sua presença na amostra. Ocorre algo 

semelhante na amostra HNT Nitro, mas com menor taxa de perda de massa. 

 A área superficial específica das amostras carregadas por solventes sofreu 

alteração significativa como ficou evidente na análise de adsorção e dessroção de 

nitrogênio pelo método de BET. A Tabela 4.1 apresenta os valores de área 

superficial.                 

 

Tabela 4.1 – Valores de área superficial específica em relação ao processo de introdução de 

solvente. 

Amostra HNT HNT Nitro HNT DMSO 

Área (m2/g) 46,51 16,01 25,42 

  

Os valores de área superficial das amostras HNT Nitro e HNT DMSO foram 

reduzidos em relação a HNT. Sobre a HNT DMSO, o valor inferior pode ser 
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justificado pela introdução do solvente no interior do nanotubo, como foi apontado 

pelos resultados de difração de raios-X (Figura 4.5) e análise térmica (Figura 4.7). O 

nitrogênio tem dificuldade de se adsorver no interior do nanotubo de haloisita com o 

solvente preenchendo espaços da cavidade interna, o que não aconteceria se o 

nanotubo estivesse vazio, pois é o caso da amostra HNT que tem área superficial 

maior.  Para a amostra HNT Nitro, onde possivelmente não ocorreu a introdução do 

solvente nitrobenzeno, o valor inferior de área superficial enaltece a possibilidade do 

solvente estar impregnado na argila. A aglomeração das partículas da amostra 

diminui a área de contato com nitrogênio.  

 As micrografias das amostras em questão enaltecem o ponto de vista da 

aglomeração das partículas após o processo com os solventes. A Figura 4.8 exibe 

as imagens resultantes da análise microscópica por MEV (microscópio eletrônico de 

varredura).        
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Figura 4.8 – Micrografias das amostras (A) HNT, (B) HNT DMSO e (C) HNT Nitro. 

  

As micrografias (Figura 4.8) podem ser relacionadas com o resultado obtido 

para a análise de área superficial específica. Verifica-se que a amostra HNT possui 

suas partículas menos aglomeradas, ao contrário da HNT Nitro que se apresenta 

mais aglomerada com vários agregados de partículas. Isto justifica a menor área 

superficial das amostras de HNT Nitro e o maior valor de área superficial para a 

HNT.  
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 O solvente nitrobenzeno mostrou-se capaz de promover a agregação das 

partículas de haloisita na amostra HNT Nitro. A amostra HNT DMSO, que possui 

área superficial menor que a HNT, também se apresenta mais aglomerada como é 

perceptível na micrografia (Figura 4.8B). Possivelmente o solvente DMSO pode ter 

contribuído para a agregação das partículas, mas as caracterizações anteriores, 

difração de raios-X e análise térmica, apontam para a penetração do solvente no 

interior do nanotubo, produzindo o afastamento das paredes. 

 A Figura 4.9 compara os espectros de infravermelho das amostras 

processadas com solvente e a HNT. 
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 Figura 4.9 - Espectro de absorção na região do infravermelho. (A) HNT, (B) HNT DMSO e (C) 

HNT Nitro. 



65 
 

 A princípio, não é possível perceber qualquer efeito relevante da presença 

dos solventes nos espectros obtidos de absorção na região do infravermelho. As 

bandas identificadas são as mesmas relacionadas com a estrutura da haloisita. A 

vibração mais esperada seria da ligação de carbono e hidrogênio entre 3100 e 3080 

cm-1, por se tratar de solventes orgânicos. Mas, em contrapartida, pode-se afirmar 

que não houve nenhuma interação química, ou seja, nenhuma ligação entre os 

solventes e a haloisita.      

 

 

4.3 ENCAPSULAMENTO VIA SOLUÇÃO SALINA  

 

 O procedimento de encapsulamento dos nanotubos foi avaliado por meio da 

caracterização das amostras preparadas. Inicialmente avaliou-se o procedimento 

realizado em solução aquosa de cloreto de sódio 0,5M. As amostras produzidas 

tiveram o objetivo de formar camadas de poliacrilato de sódio e CTAB para 

encapsular os nanotubos. Camadas de cada polieletrólito e bicamadas, de um sobre 

o outro, foram produzidas no procedimento. A Figura 4.10 apresenta os resultados 

de difração de raios-X. As amostras (Tabela 3.1) que estavam carregadas com 

solvente nitrobenzeno são Poli N e CTAB N. As carregadas com DMSO são Poli D e 

CTAB D. As que não estavam carregadas foram HNT, HNT Poli, HNT CTAB e HNT 

PC. 
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Figura 4.10 – Análise de difração de raios-X. As amostras analisadas foram: (A) HNT; (B) Poli D 

(HNT, DMSO e Poliacrilato); (C) Poli N (HNT, Nitrobenzeno e Poliacrilato); (D) HNT Poli (HNT e 

Poliacrilato); (E) CTAB D (HNT, DMSO e CTAB); (F) CTAB N (HNT, Nitrobenzeno e CTAB); (G) HNT 

CTAB (HNT e CTAB); (H) HNT PC (HNT, Poliacrilato e CTAB).   

  

 Como apresentado no difratograma da Figura 4.10, entre as amostras 

estudadas, não se verificou qualquer alteração no pico de aproximadamente 12 (2θ), 

que está relacionado com a distância interplanar entre as paredes no interior do 

nanotubo de haloisita (Abdullayev, 2010; Bordeepong, 2011). Mesmo as amostras 

carregadas com DMSO, que apresentaram o pico em 8 (2θ) antes do recobrimento 

(Figura 4.5), passaram a apresentar pico em 12 (2θ) após o recobrimento. Esta 

alteração pode ter sido causada pela afinidade do solvente com a água que o 
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solubilizou e foi posteriormente removido da amostra junto com a solução salina no 

processo de centrifugação. A análise térmica das amostras por TG corroboram com 

esta hipótese. A Figura 4.11 exibe as curvas do resultado da análise.   
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Figura 4.11 – Análise térmica por TG das amostras preparadas para encapsulamento. 

 

De acordo com a Figura 4.11, as amostras analisadas possuem 

características comuns a haloisita. As perdas de massa dos nanotubos com DMSO e 

recobertos com poliacrilato foram muito semelhantes a dos nanotubos de haloisita, 

sugerindo que os nanotubos não estavam carregados com solventes ou 

encapsulados pelo polieletrólito.            
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 Relacionando o resultado da análise por TG (Figura 4.11) com o difratograma 

da Figura 4.10, onde os picos estão na mesma posição de 12 (2θ), fica mais 

evidente a possibilidade dos solventes terem escapado das amostras. Nas análises 

de TG não foi possível detectar os solventes e nem as perdas de massa referente 

aos polieletrólitos. A técnica que mensura a área superficial específica dessas 

amostras (Tabela 4.2) apresenta valores que reforçam essa hipótese. 

 

Tabela 4.2 – Área superficial específica pela técnica de BET das amostras processadas para 

encapsulamento. 

Amostras HNT HNT Poli Poli D Poli N 

Área (m2/g) 46,51 44,84 50,61 91,71 

 

 Ao contrário da Tabela 4.1 que mostra a redução das áreas superficiais entre 

as amostras carregadas com solvente, o processo de encapsulamento via solução 

salina proporcionou amostras com valor mais elevado de área em relação a HNT 

(tabela 4.2). O encapsulamento e consequente bloqueio das extremidades do 

nanotubo deveriam resultar em redução de área nas amostras Poli N e Poli D, mas 

como o valor foi superior, isso pode estar associado à solubilização e separação de 

solventes e polieletrólitos das amostras como apontaram as demais caracterizações. 

Além disso, a solução salina juntamente com os solventes armazenados nos 

nanotubos promoveram uma desaglomeração das partículas quando combinados e 

agitados no misturador magnético. A Figura 4.12 compara as micrografias de MEV 

para averiguar essa possibilidade.  
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Figura 4.12 – Micrografias de amostras processadas para encapsulamento. (A) HNT; (B) Poli D 

(HNT, DMSO e Poliacrilato); (C) Poli N (HNT, Nitrobenzeno e Poliacrilato); (D) HNT Poli (HNT e 

Poliacrilato). 

 

 De acordo com a análise microscópica (Figura 4.12) é possível perceber a 

forma das partículas que remete ao material haloisita. Diferentemente das amostras 

apenas carregadas com solventes, o processo de encapsulamento resultou em 

partículas mais desaglomeradas, principalmente no caso com solvente nitrobenzeno, 

que possivelmente causou a aglomeração da amostra HNT Nitro e por isso 

apresentou baixa área superficial. No processo de agitação com solução salina e o 

polieletrólito poliacrilato de sódio para formar a amostra Poli N, percebe-se que o 

nitrobenzeno foi eliminado do material após a centrifugação, talvez por ter se 
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solubilizado na água e por isso se separado da amostra, o que resultou em um 

material menos aglomerado e com maior área superficial. O mesmo acontece nas 

amostras com DMSO, mas em menor grau, como é notório nos resultados das 

análises microscópicas e de área. Para a mostra HNT Poli, onde o objetivo foi 

encapsular os nanotubos sem o solvente, o processo não influenciou muito no 

material quanto a desaglomeração e área superficial.  

 Para reforçar a hipótese que os solventes e polímeros não estão agregados 

nas amostras, a Figura 4.13 mostra espectros de infravermelho das amostras. 
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Figura 4.13 – Espectro de infravermelho das amostras do processo de encapsulamento via solução.  
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 As curvas formadas por espectros das amostras do processo de 

encapsulamento (Figura 4.13) não apresentam nenhuma banda extra que poderia se 

tratar de uma ligação entre os polieletrólitos e a haloisita, assim como foi com as 

amostras apenas carregadas com solventes. Isso vai de acordo com as outras 

caracterizações quanto aos solventes e polímeros não estarem agregados às 

amostras. Além disso, as bandas entre 3700 e 3600 cm2 que são resultado de 

vibrações de hidroxilas na superfície dos nanotubos são menores no espectro da 

amostra Poli N. Essa teve como característica maior a desaglomeração que foi 

provavelmente devido a lixiviação do solvente nitrobenzeno no processo de 

encapsulamento. O mesmo pode ter ocorrido com os grupos hidroxila que 

possivelmente devem ter se ligado a solução salina, ou mesmo ao solvente, o que 

explicaria as bandas quase que imperceptíveis no espectro. 

 

4.4 ENCAPSULAMENTO VIA SOLVENTE DMSO 

 

 O processo de encapsulamento via solvente DMSO foi realizado para 

comparar a eficiência com o método por solução salina, devido a possibilidade dos 

solventes solúveis em água escaparem da cavidade interior dos nanotubos ao se 

solubilizarem na solução (Schlafer, 2000). O solvente DMSO foi escolhido para a 

dispersão porque as amostras carregadas apresentaram indícios de que esse foi 

introduzido no interior dos nanotubos. O mesmo não ocorreu com o nitrobenzeno, 

onde o solvente apenas se encontrou agregado na amostra, por isso as amostras e 

o processo de encapsulamento via nitrobenzeno foi descartado. O difratograma da 
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Figura 4.14 compara as amostras produzidas pelo mesmo método de 

encapsulamento, desta vez adaptado com o DMSO. 
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Figura 4.14 – Difratograma de amostras encapsuladas via solvente DMSO. (A) HNT, (B) HNT CTAB 

(HNT e CTAB), (C) HNT D (HNT e DMSO), (D) CTAB D (HNT, DMSO e CTAB), (E) PC D (HNT, 

DMSO, CTAB e Poliacrilato).   

 

 A configuração das amostras está na Tabela 3.1. As carregadas com DMSO 

são HNT D, CTAB D e PC D. As não carregadas são HNT e HNT CTAB. As 

amostras encapsuladas com CTAB foram HNT CTAB e CTAB D. A amostra PC D foi 

desenvolvida para produzir o encapsulamento com a camada de poliacrilato de 

sódio sobre a de CTAB. Amostras encapsuladas apenas por camadas de poliacrilato 
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não foram possíveis de desenvolver porque ao adicionar o polieletrólito na dispersão 

com DMSO, rapidamente ocorria uma coagulação que impedia esse de se aderir a 

haloisita.  

  Analisando o difratograma da Figura 4.14, as amostras que não estão 

carregadas com solvente apresentaram o pico em 12 (2θ) que se refere a distância 

entre as paredes do interior dos nanotubos. O mesmo não ocorre com as amostras 

carregadas onde o pico se desloca para aproximadamente 8 (2θ), mesmo após o 

processo de encapsulamento. No processo via solução salina, os picos retornavam 

para 12 (2θ), talvez devido a solubilização do solvente. Ainda é possível enfatizar a 

presença do polieletrólito CTAB nas amostras encapsuladas. Os picos 7, 10 e 14 

(2θ) foram identificados como difração referente ao polieletrólito. A presença dos 

polieletrólitos também foi enfatizada na análise térmica, o que sugere a Figura 4.15. 
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Figura 4.15 – Análise térmica de amostras encapsuladas em processo via DMSO. (A) HNT, (B) HNT 

CTAB (HNT e CTAB), (C) CTAB D (HNT, DMSO e CTAB), (D) PC D (HNT, DMSO, CTAB e 

Poliacrilato). 

 

 As amostras analisadas pela técnica de TG (Figura 4.15) estão de acordo 

com o comportamento da haloisita, na transformação para o estado metahaloisita 

em 470°C, onde são exibidas em todas as curvas. A amostra HNT CTAB, que não 

foi carregada com DMSO, apresenta perda de massa referente a decomposição do 

CTAB, caracterizada pela inclinação da curva em aproximadamente 190°C 

(Ramimoghadam, 2012). As amostras CTAB D e PC D também apresentam o 

mesmo comportamento em suas curvas, entretanto, como foram carregadas com o 

solvente DMSO, exibem a inclinação entre 150 e 200°C, que está relacionada a 
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evaporação do solvente, semelhante ao identificado na amostra HNT D (Figura 4.7). 

Analisando especificamente a amostra PC D, composta pelos polieletrólitos CTAB e 

poliacrilato de sódio, a curva apresenta uma perda de massa próxima a 100°C, que 

remete a decomposição do poliacrilato (Liufu, 2004).  

 A espectroscopia de infravermelho pode enfatizar a formação da camada de 

polieletrólitos sobre a HNT. A Figura 4.16 apresenta os espectros relacionados.      

2500 2000 1500 1000 500

0

100

200

(E)

(D)

(C)

(B)

Tra
ns

mi
tân

cia
 %

Comprimento de onda (cm-1)

 (E)CTAB
 (D)PCU D
 (C)CTAB D
 (B)HNT D
 (A)HNT

(A)

 

Figura 4.16 – Espectro de infravermelho de amostras encapsuladas via DMSO. (A) HNT, (B) HNT D 

(HNT e DMSO), (C) CTAB D (HNT, DMSO e CTAB), (D) PC D (HNT, DMSO, CTAB e Poliacrilato) e 

(E) CTAB (polieletrólito CTAB).  
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 Como ficou evidente na análise (Figura 4.16), as amostras com polieletrólitos 

(PC D e CTAB D) apresentam todas as vibrações em comum, assim como as 

amostras não encapsuladas (HNT e HNT D). Essas exibiram apenas espectros 

relacionados a haloisita (Figura 4.4) (Bordeepong, 2011). Na amostra HNT D não é 

possível identificar alguma banda que esteja relacionada ao solvente DMSO. 

Consequentemente, o mesmo ocorre com as amostras CTAB D e PC D. Entretanto, 

outras bandas que não estão relacionadas com o HNT foram identificadas nessas 

amostras.  

 Nas amostras encapsuladas (CTAB D e PC D), as vibrações originadas nas 

regiões de 2000, 950 e 550 cm-1 estão relacionadas com bandas atribuídas ao 

polieletrólito CTAB, como fica evidente na comparação com o espectro da amostra 

CTAB. No caso de bandas atribuídas ao poliacrilato de sódio, nenhuma foi 

identificada, o que se conclui a não interferência do polieletrólito nas amostras.  

Porém, em ambas as amostras encapsuladas, é possível identificar uma vibração 

que não estar relacionada aos polieletrólitos nem com a haloisita.  A banda em 1090 

cm-1 pode caracterizar formação de uma ligação entre a haloisita e o CTAB. Nessa 

região de espectro é possível atribuir vibrações relacionadas a ligações como 

Carbono/Oxigênio (C-O), Carbono/Nitrogênio (C-H) ou Carbono/Oxigênio/Carbono 

(C-O-C) que são possíveis de serem formadas entre moléculas de CTAB e hidroxilas 

na superfície da haloisita (Silverstein, 1997).        
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5. CONCLUSÕES 

 

 O objetivo deste trabalho foi investigar procedimentos que permitissem o 

encapsulamento dos solventes dimetilsulfóxido (DMSO) e nitrobenzeno em 

nanotubos de haloisita. Análises de DR-X e MEV indicaram uma estrutura tubular 

oca para a haloisita formada por multicamadas de aluminossilicatos e espaçamentos 

referentes a uma haloisita desidratada.  

 O processo de introdução dos solventes nos nanotubos obteve êxito 

utilizando o DMSO, como ficou claro na comparação dos difratogramas de raios-X, 

que identificou um aumento no espaçamento entre as paredes interiores da haloisita. 

Isso foi devido a presença do solvente que, ao se infiltrar nos nanotubos, promoveu 

o aumento interplanar. Na situação com nitrobenzeno, o mesmo não foi possível. 

Mas, outras caracterizações apontaram a presença desse solvente na amostra, 

como é o caso da análise térmica que identificou perda de massa referente aos 

solventes nas amostras em questão. As menores áreas superficiais, pela análise de 

BET, e a maior aglomeração, reveladas pelas micrografias de MEV, comprovam a 

presença dos solventes nas amostras, com o DMSO introduzido nos nanotubos e o 

nitrobenzeno apenas impregnado no argilomineral.       

 O processo de encapsulamento via solução salina não proporcionou o 

recobrimento dos polieletrólitos nos nanotubos para aprisionar os solventes 

introduzidos. As análises apontaram para a solubilização na água de ambos os 

solventes em meio ao processo que provocou a lixiviação ao se realizar a 

centrifugação para separar as amostras da solução. As análises térmicas e de DR-X 

não apresentaram aspectos referentes a solventes ou polieletrólitos. A 



78 
 

desaglomeração apontada nas micrografias de MEV e o aumento de área 

superficial, também contribuíram para a hipótese.  

 O processo de encapsulamento via solvente DMSO apresentou-se mais 

promissor de que por solução. O solvente permaneceu no interior dos nanotubos 

mesmo após o procedimento de encapsulamento, como comprovaram os picos de 

difração equivalentes. Houve ainda picos de CTAB que foram identificados e 

comprovaram sua presença, além das perdas de massa alusivas a solventes e 

polieletrólitos nas amostras específicas. No caso de recobrimento com o CTAB, a 

análise de FTIR exibiu uma banda em particular nas amostras que sugere uma 

ligação com a haloisita, o mesmo não sendo possível com o poliacrilato de sódio. 

Esta observação, associada aos resultados das demais caracterizações, permite 

enfatizar o potencial da técnica utilizada que possivelmente possibilitou o 

recobrimento dos nanotubos. A partir desse processo, os nanotubos de haloisita 

podem funcionar como nanoreservatórios de solventes reparadores de microtrincas 

em polímeros.       

 Pode-se concluir que, este trabalho contribuiu para o desenvolvimento de 

uma nova rota de processo para encapsulamento de agentes reparadores de 

polímeros no qual pode vim a ser empregado nesses materiais para promover o auto 

reparo de microtrincas.     
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Ø Aprimorar o procedimento de encapsulamento estudando novos 

polieletrólitos; 

 

Ø Aplicar as nanocápsulas formadas em polímeros para o desenvolvimento de 

materiais com auto-reparo.  

 

Ø Estudar o encapsulamento de outros agentes visando diferentes aplicações.  
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