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e Catálise, Natal/RN, Brasil. 
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RESUMO: As nanopartículas são de grande interesse científico, devido a uma ampla 

variedade de potenciais aplicações nos campos da biomedicina, ótica e eletrônica. Muitos 

estudos têm sido realizados com o objetivo de produzir partículas poliméricas em nano escala. 

A principal razão é a maior proporção de área de superfície por volume, o que resulta em 

características específicas. Tais considerações levaram os pesquisadores a desenvolver 

técnicas para a obtenção de nanopartículas poliméricas com propriedades que permitem a 

aplicação em diferentes áreas. No presente trabalho, é proposto um processo de polimerização 

por atomização aplicado a sistemas de miniemulsão e suspensão para a formação de partículas 

submicrométricas de poli(metacrilato de metila) (PMMA) e poliestireno (PS), sob a forma de 

homopolímero e copolímero. Nesta técnica, um dispositivo atomizador é utilizado como um 

método alternativo para gerar as gotículas de monômero antes da dispersão no meio reacional. 

Reações usando a técnica proposta foram realizadas e as partículas de PMMA e PS obtidas 

por polimerizações em suspensão ou miniemulsão foram analisadas por espalhamento 

dinâmico de luz (DLS), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica 

de transmissão (MET). Observou-se, através das análises de DLS, que foram obtidas 

partículas poliméricas com tamanho médio entre 40 e 1400 nm. Já com as análises de MEV e 

MET, foi possível observar que as partículas alcançaram geralmente tamanhos inferiores a 

200 nm e com característica morfológica bem definida e esférica. Tais resultados foram 

obtidos até mesmo nas polimerizações com formulações para suspensão, o que não é comum 

de conseguir com técnicas convencionais. Por outro lado, a técnica proposta neste estudo 

demonstrou dificuldade em atingir altas concentrações de sólidos, sendo o valor máximo 

obtido de 130 g/L. Tal limitação está associada ao arraste das gotículas de monômero durante 

a atomização, sendo este efeito mais pronunciado principalmente quando o monômero é mais 

volátil. Por esta razão, diferentes configurações do sistema de polimerização foram testadas 

com o propósito de melhoria dos resultados. Além de demonstrar que é capaz de obter 

partículas nanométricas, a técnica proposta neste trabalho parece promissora na obtenção de 

partículas carreadoras, sendo, portanto, uma alternativa interessante pela facilidade de 

adaptação para larga escala, diferentemente dos métodos convencionais de produção de 

nanopartículas poliméricas. 

Palavras-chave: Atomização; polimerização em miniemulsão; polimerização em suspensão; 

nanopartículas; PMMA; PS. 
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FERNANDES, Lenita da Silva Lucio. Development of a polymerization system by 

atomization for the production of particles in micro and sub-micro scale. 

 

ABSTRACT 

Nanoparticles are of great scientific interest due to a wide variety of potential 

applications in biomedicine, optical and electronic fields. Many studies have been carried out 

in order to produce polymeric particles in nano scale. The main reason for this is the higher 

ratio of surface area per volume, which results in specific characteristics. Such considerations 

have driven researchers to develop techniques to obtain polymeric nanoparticles with 

properties that allow application in different areas. In the present work is proposed a 

polymerization process by atomization applied to miniemulsion and suspension systems for 

formation of submicron particles of poly(methyl methacrylate) (PMMA) and polystyrene 

(PS), in the form of homopolymer and copolymer. In this technique, a simple atomizer device 

is used as an alternative method to generate the monomer droplets before the dispersion in 

reaction medium. Reactions using the proposed technique were carried out and the particles of 

PMMA and PS obtained by suspension or miniemulsion polymerizations were analyzed by 

dynamic light scattering (DLS), scanning electron microscopy (SEM) and transmission 

electron microscopy (TEM). It was observed through DLS analysis that polymeric particles 

were obtained with average size between 40 and 1400 nm. Concerning the SEM and TEM 

analysis, it was possible to observe that the particles generally reached sizes below 200 nm 

and with well-defined and spherical morphological characteristics. Such results were obtained 

even in the polymerizations using suspension formulations, which is not common of getting 

with conventional techniques. On the other hand, the proposed technique in this study has 

demonstrated difficulty in reaching high solid contents, being the maximum value obtained of 

130 g/L. Such limitation is associated with the drag of the monomer droplets during 

atomization, being this effect more particularly pronounced when the monomer is more 

volatile. For this reason, different configurations of the polymerization system were tested for 

the purpose of improvement of results. Besides to demonstrate that is able to obtain polymeric 

nanoparticles, the technique proposed in this work looks promising in obtaining carrier 

particles, being, therefore, an interesting alternative by the facility of adaptation to large scale, 

differently of the conventional methods of polymeric nanoparticles production. 

Keywords: Atomization; miniemulsion polymerization; suspension polymerization; 

nanoparticles; PMMA; PS.  
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1. Introdução 

As nanopartículas poliméricas são de grande interesse prático e abrangem uma gama 

significativa de aplicações em diversas áreas, tais como: eletr

e principalmente no campo da medicina com o desenvolvimento de novos fármacos (Schmid, 

2004; Lee & Kopelman, 2009; Kumari 

Abe, 2011; Danhier et al.

Geszke-Moritz, 2013; Chen 

Cientificamente, o tema das nanopartículas poliméricas pode ser considerado 

relativamente novo, já que só a partir do início deste século é que ocorreu um crescimento 

expressivo de estudos realizado

Figura 1.1 - Número de artigos publicados com menção às nanopartículas de polímero ou 

poliméricas, segundo a base de dados Scopus®.

A importância das nanopartículas poliméricas está relacionada

propriedades, que particularmente 

forma, o modo como tais partículas são produzidas é de fundamental relevância quando se 

deseja obter um material com propriedades específicas.

escolha do uso de uma técnica para gerar as nanopartículas poliméricas, tais como: o tipo de 

As nanopartículas poliméricas são de grande interesse prático e abrangem uma gama 

significativa de aplicações em diversas áreas, tais como: eletrônica, ótica, controle de poluição 

e principalmente no campo da medicina com o desenvolvimento de novos fármacos (Schmid, 

2004; Lee & Kopelman, 2009; Kumari et al., 2010; Diebold & Calonge, 2010; Natsuki & 

., 2012; Upadhyayula, 2012; Canfarotta et al

Moritz, 2013; Chen et al., 2015). 

o tema das nanopartículas poliméricas pode ser considerado 

relativamente novo, já que só a partir do início deste século é que ocorreu um crescimento 

estudos realizados, conforme pode ser visto na Figura 1.1.

Número de artigos publicados com menção às nanopartículas de polímero ou 

poliméricas, segundo a base de dados Scopus®. 

das nanopartículas poliméricas está relacionada

particularmente determinam o domínio de aplicação deste material. 

forma, o modo como tais partículas são produzidas é de fundamental relevância quando se 

ter um material com propriedades específicas. Alguns aspectos são decisivos na 

escolha do uso de uma técnica para gerar as nanopartículas poliméricas, tais como: o tipo de 

24 

As nanopartículas poliméricas são de grande interesse prático e abrangem uma gama 

ônica, ótica, controle de poluição 

e principalmente no campo da medicina com o desenvolvimento de novos fármacos (Schmid, 

, 2010; Diebold & Calonge, 2010; Natsuki & 

et al. 2013; Moritza & 

o tema das nanopartículas poliméricas pode ser considerado 

relativamente novo, já que só a partir do início deste século é que ocorreu um crescimento 
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Número de artigos publicados com menção às nanopartículas de polímero ou 

 

das nanopartículas poliméricas está relacionada, sobretudo, as suas 

determinam o domínio de aplicação deste material. Dessa 

forma, o modo como tais partículas são produzidas é de fundamental relevância quando se 

Alguns aspectos são decisivos na 

escolha do uso de uma técnica para gerar as nanopartículas poliméricas, tais como: o tipo de 
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polímero (natural ou sintético), as características de aplicação, as especificações de tamanho, 

morfologia e porosidade, entre outros. 

É possível destacar dois grandes grupos de técnicas usadas na produção de 

nanopartículas poliméricas: os não reativos e os reativos.  

No primeiro grupo (não reativos), as partículas são obtidas em geral a partir de 

polímeros pré-formados que são solubilizados em adequados solventes e/ou emulsões, e esta 

solução ou emulsão é levada a uma condição de supersaturação com o propósito de provocar 

uma precipitação (cristalização) das partículas dos polímeros. Os principais métodos 

empregados para promover a supersaturação estão baseados: na evaporação do solvente, na 

adição de antissolvente e sais (salting-out), no resfriamento controlado da solução, na 

expansão de uma solução supercrítica, no deslocamento do solvente e na deposição 

interfacial, ou mesmo na combinação destas. 

No segundo grupo (reativos), as partículas são formadas diretamente pela 

polimerização de monômero(s). Neste caso, as técnicas mais amplamente utilizadas para 

alcançar um tamanho nanométrico de partículas são as polimerizações heterogêneas por meio 

de emulsões, miniemulsões e microemulsões.  

Nas técnicas que utilizam polimerização, a redução ou quebra das gotas de monômero, 

que formarão as nanopartículas poliméricas, é feita geralmente por agitação mecânica em alta 

rotação ou por ultrassonificação (Ganachaud & Kats, 2005; Ouzineb et al., 2006). O uso de 

dispositivos de agitação com alta rotação provoca a quebra e dispersão das gotas devido à 

elevada tensão cisalhante e mantém um equilíbrio dos efeitos de rompimento e coalescência 

das gotículas geradas. Já na ultrassonificação, as gotas são quebradas por cavitação acústica, 

onde intensas e bruscas variações de pressão são provocadas no meio líquido através de ondas 

sonoras com frequências que se encontram na região do ultrassom. Usualmente, a técnica de 

ultrassonificação é aplicada em sistemas laboratoriais de pequena escala devido ao campo 

reduzido de atuação das ondas ultrassônicas (Bondy & Söllner, 1935; Mujumdar et al., 1997; 

Abismaïl et al., 1999; Behrend et al., 2000; Jafari et al., 2006; Kentish et al., 2008; 

Peshkovsky et al., 2013). Ambas as técnicas convencionais (agitação e ultrassonificação), 

embora sejam as mais usadas para reduzir o tamanho das gotas de monômero no estudo de 

polimerização por mini/microemulsões, apresentam limitações de uso em escala de produção 

elevada.  

Mais recentemente, algumas técnicas alternativas têm sido propostas no que se refere à 

redução das gotas de monômero para a polimerização. O método de Chen et al. (2010), 

proposto para obter nanopartículas poliméricas durante a polimerização por microemulsão, 
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consiste em realizar a alimentação do monômero em fase vapor ao invés dos métodos 

tradicionais que fazem a alimentação do monômero em fase líquida. O vapor de monômero na 

forma de pequenas bolhas, quando em contato como meio líquido da reação que se encontra 

em temperatura inferior, é transformado em gotículas no sistema de polimerização. 

Outro método alternativo foi publicado pelos autores Mishra & Chatterjee (2011, 2012 

e 2013), que estudaram a síntese de nanopartículas poliméricas usando um método que 

consistiu na utilização de um atomizador para pulverizar monômeros na forma de gotículas 

sobre o meio reacional para promover a polimerização em microemulsão. 

O presente trabalho também consiste em uma proposta de técnica de redução do 

tamanho das gotas do monômero baseada no uso de um atomizador como dispositivo para 

formação das gotículas a serem dispersas no meio reacional. Por se tratar de uma técnica 

alternativa e inovadora, ainda há um campo significativo a ser explorado, visando melhorar as 

propriedades das nanopartículas poliméricas resultantes. Além disso, tal técnica apresenta 

vantagens em relação às técnicas convencionais (agitação mecânica ou ultrassônica), já que a 

atomização do monômero é feita com equipamentos simples (bomba, linha de gás e bico 

atomizador) e de baixo custo de instalação e operação. Adicionalmente, esta configuração de 

quebra de gotas de monômero pode ser facilmente adaptada em equipamentos de escala 

industrial, ao contrário das técnicas convencionais. Também, esta abordagem pode ser 

considerada uma técnica promissora na produção de nanopartículas poliméricas com 

características que atendam a aplicações específicas, tais como: partículas carreadoras; 

sistemas emulsionados com moderada a elevada concentração de sólidos; estrutura casco-

núcleo; etc. 
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1.1 - Objetivo geral 

O principal objetivo desse trabalho foi avaliar um sistema de atomização proposto 

como uma técnica alternativa para produção de partículas poliméricas em escala micro e  

sub-micro. 

1.2 - Objetivos específicos 

 (i) Montagem do sistema proposto para conduzir as reações de polimerização por 

atomização.   

 (ii) Realização de polimerizações em suspensão e em miniemulsão com o sistema por 

atomização, tendo o metacrilato de metila e o estireno como monômeros ativos. 

 (iii) Avaliação de variáveis operacionais para a formação das partículas, tais como: 

vazão de alimentação do monômero em condição contínua e intermitente, pressão de N2 na 

atomização, concentração e tipo de agente de estabilização das gotículas de monômero. 

 (iv) Caracterização das partículas obtidas nas polimerizações por microscopia (óptica, 

eletrônica de varredura e de transmissão) para verificar tamanho médio e morfologia das 

partículas produzidas; e por espalhamento de luz dinâmico no intuito de observar o tamanho 

médio e a distribuição do tamanho das partículas. 

 (v) Testes experimentais com o propósito de avaliar a possibilidade de inserção de 

fármaco através da técnica proposta.  

O presente documento está distribuído, conforme os padrões do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química/UFRN, na forma: no Capítulo 2, é apresentada uma 

revisão bibliográfica considerando os aspectos teóricos dentro do contexto deste estudo; no 

Capítulo 3, é descrita a metodologia utilizada no estudo experimental; no Capítulo 4, são 

discutidos os resultados apresentados; por fim, no Capítulo 5, são feitas as considerações 

finais e sugestões de continuidade para trabalhos futuros. 
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2. Revisão bibliográfica 

O presente capítulo aborda os aspectos disponíveis na literatura considerados mais 

relevantes ao trabalho. O capítulo apresenta uma revisão sobre nanotecnologia, com ênfase 

nas técnicas convencionais para produção de partículas poliméricas, e aborda sobre técnicas 

alternativas, recentemente publicadas, que se contextualizam com o presente estudo. 

2.1 - Nanotecnologia 

 A nanotecnologia trabalha na escala nano (nm), que corresponde à bilionésima parte 

do metro (1 nm = 10-9 m). Exemplos conhecidos como átomos, moléculas, proteínas, DNA, 

vírus, etc. se encontram em escala nanométrica. Nesta escala, fundamentalmente, as 

propriedades químicas, físicas e mecânicas mudam de forma significativa nos materiais. Desta 

forma, a nanotecnologia busca atuar em nível atômico e molecular no intuito de desenvolver 

materiais, dispositivos e sistemas com propriedades e aplicações inovadoras (Williams & 

Adams, 2007). 

 O âmbito da nanotecnologia é multidisciplinar e abrange as áreas de química, física, 

engenharia e biologia. Portanto, o potencial de aplicações da nanotecnologia é vasto e 

diversificado. Atualmente, diversos segmentos produtivos têm explorado o campo da 

nanotecnologia para oferecer novas tecnologias. Entre os setores em destaque, é possível 

citar: o de energia, com painéis fotovoltaicos de célula solar mais eficiente; o de tintas e têxtil, 

com materiais mais resistentes; o de cosméticos, com formulações mais específicas e de 

aplicação mais abrangente; o de embalagens, com propriedades de barreira e ação bactericida; 

o farmacêutico, com fármacos mais eficazes e de ação controlada (nano emulsões e 

nanopartículas carreadoras de medicamentos, sistemas de liberação de fármacos); etc. 

As nanopartículas existem com grande diversidade química na forma de metais, 

óxidos metálicos, semicondutores, polímeros e materiais de carbono. Em geral, as 

nanopartículas podem ser classificadas em três categorias: as partículas orgânicas, inorgânicas 

e ainda as híbridas, que combinam componentes orgânicos e inorgânicos. As nanopartículas 

orgânicas incluem as partículas à base de polímeros, os nanotubos de carbono e partículas de 

fulereno, enquanto que os nanomateriais inorgânicos incluem as nanopartículas magnéticas, 

nanopartículas metálicas (como ouro e prata) e as nanopartículas de semicondutores (como 

dióxido de titânio e óxido de zinco) (Singh et al., 2011). Já as nanopartículas híbridas têm-se 

como exemplos matrizes de nanotubos de carbono-DNA e nanopartículas de ouro 
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funcionalizadas com DNA ou peptídeo (Makarucha et al., 2011; Panneerselvam & Choi, 

2014). As nanopartículas também podem ter sua superfície funcionalizada com outros 

componentes, a fim de atender às necessidades de aplicações específicas. 

As nanopartículas podem ser preparadas segundo uma abordagem bottom-up (“de 

baixo para cima”), que produz os materiais a partir de átomos ou moléculas individuais, 

formadas pela síntese ou produção de novas partículas; e top-down (“de cima para baixo”), 

em que há fragmentação de uma porção maior do material em nanopartículas, ou seja, 

baseada na diminuição do diâmetro original (Ramsden, 2011). 

2.2 - Nanopartículas poliméricas 

Como no presente trabalho o foco principal foi o estudo da produção de nanopartículas 

poliméricas, a ênfase da revisão bibliográfica será direcionada exclusivamente para esta 

categoria de nanopartículas orgânicas. 

As nanopartículas poliméricas são sólidos coloidais que variam de tamanho de           

1-100 nm. Estas consistem de materiais macromoleculares em que o agente ativo é dissolvido, 

aprisionado, e/ou encapsulado. Estruturalmente, as nanopartículas poliméricas são divididas 

em nanoesferas, compostas por uma matriz polimérica sólida, em que o material pode estar 

disperso ou solubilizado na matriz; e nanocápsulas, que são sistemas tipo casca e núcleo, em 

que invólucros poliméricos aprisionam uma substância (óleo ou água), podendo o ativo estar 

no núcleo ou adsorvido no polímero. 

As nanopartículas poliméricas, em particular, têm possibilitado o crescimento da 

nanotecnologia em diversas áreas. Estas apresentam grande importância na área farmacêutica 

por apresentarem características interessantes, tais como: tamanho reduzido, ampla área 

superficial e carga superficial (Galindo-Rodríguez et al., 2005). As nanocápsulas possuem 

vantagens significativas na liberação de fármacos em relação às micropartículas. Devido a sua 

maior razão de área superficial por volume, os nanocarreadores demonstram uma 

farmacocinética e uma biodistribuição de agentes terapêuticos aperfeiçoadas. Assim, a 

toxicidade é minimizada pelo acúmulo preferencial no local alvo. As nanopartículas 

poliméricas melhoram a solubilidade de compostos hidrofóbicos e os tornam adequados via 

administração parenteral (injeção ou infusão), além de aumentarem a estabilidade de uma 

variedade de agentes terapêuticos, como os peptídeos, oligonucleotides, etc. Também, tais 

partículas podem ser usadas na liberação de drogas para o sistema nervoso central devido ao 

seu menor tamanho e maior permeabilidade (Mishra et al., 2010). Os nanocarreadores têm-se 

mostrado candidatos ideais na terapia contra o câncer, na utilização em vacinas, em 
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contraceptivos e na liberação de antibióticos (Kayser et al., 2005). Embora a indústria 

farmacêutica tenha um grande interesse na produção de medicamentos com nanopartículas 

para liberação controlada de fármacos, há ainda questões abertas no que se refere à 

biocompatibilidade e efeitos colaterais possíveis de ocorrerem, quando nanopartículas são 

obtidas por processos convencionais (Soppimath et al., 2001). Na indústria de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos, vários nanocarreadores têm sido desenvolvidos na tentativa 

de ultrapassar a barreira da pele e/ou fornecer novos sistemas de distribuição de ativo de 

interesse. As nanoemulsões, que apresentam um melhor espalhamento na pele, também 

podem ser encontradas em grande variedade de produtos cosméticos, tais como óleos de 

banho, cremes para o corpo, antirrugas e preparações antienvelhecimento. As nanopartículas 

poliméricas também têm sido bastante investigadas em diferentes aplicações como materiais 

dermatológicos, odontológicos e capilares. Os polímeros policaprolactona, poli(ácido lático), 

poli(ácido glicólico) e poli(ácido glicólico-co-ácido lático) são os mais utilizados para este 

fim (Wu & Guy, 2009). 

As nanopartículas poliméricas nas indústrias de tintas e revestimentos estão sendo 

aplicadas principalmente no setor automotivo, eletrônico, de móveis e de construção, visando 

aumentar o efeito antibactericida, promover a autocura, melhorar a resistência (à corrosão, 

temperaturas extremas, arranhões, fricção, luz, deterioração, desgaste, incrustação), evitar 

acúmulo de sujeira e gotas de chuva, além de favorecer na substituição das tintas à base de 

solventes pelas tintas à base de água, reduzindo a emissão de solventes. Em geral, a inclusão 

das nanopartículas como aditivos nas tintas e revestimentos confere mudanças nas 

propriedades mecânicas, físicas ou químicas, assegurando um avanço em aspectos ambientais, 

econômicos, de saúde e de segurança. 

Com o avanço da nanotecnologia, diversos estudos têm demonstrado vantagens 

significativas das nanopartículas frente às micropartículas. Tais aspectos têm impulsionado as 

pesquisas a desenvolverem técnicas capazes de obter nanopartículas com características e 

aplicações específicas. 

2.3 - Técnicas de produção de nanopartículas poliméricas 

De acordo com Quintanar-Guerrero et al. (1998), Reis et al. (2006), Reis (2007), Rao 

& Geckeler (2011) e Souto et al. (2012 a,b), de uma forma geral, dois grupos de técnicas de 

produção de nanopartículas poliméricas têm sido relatados: o primeiro grupo obtém as 

partículas a partir de polímeros pré-formados (natural ou sintético), que pode ser realizada por 

emulsificação/evaporação do solvente, por deslocamento do solvente, deposição interfacial, 
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abordagem estão baseados na nanoprecipitação por deslocamento de solvente (induzida por 

gelificação iônica ou pela formação de complexos polieletrolíticos) e em estratégias 

envolvendo tecnologia supercrítica, spray-drying e piezoelétrica. 

A escolha do método de preparação das nanopartículas poliméricas é determinante 

para se obter propriedades finais características a aplicações específicas. Portanto, esta 

escolha está baseada em diversos fatores, tais como: parâmetros físico-químicos do composto 

orgânico, composição química, diâmetro, estrutura e morfologia das nanopartículas, etc. 

(Allouche, 2013). 

2.3.1 - Técnicas a partir de polímeros pré-formados 

 A precipitação de partículas poliméricas pode ser realizada a partir de uma solução do 

polímero em um solvente orgânico, sendo emulsionada num meio aquoso. A formação das 

partículas ocorre ao remover solvente da emulsão. A remoção do solvente pode ser realizada 

por diferentes métodos, tais como: evaporação de solvente, deslocamento de solvente, salting-

out, difusão de solvente, diálise, gelificação iônica ou coacervação, spray-drying ou por 

tecnologia com fluido supercrítico. 

2.3.1.1 - Emulsificação/evaporação do solvente 

Este método, desenvolvido no final da década de 1970, foi o primeiro método aplicado 

na produção de fármacos e continua sendo um dos métodos mais empregados atualmente na 

preparação de partículas a partir de vários polímeros biocompatíveis. Tal método consiste, 

primeiramente, na emulsificação de uma solução polimérica num meio aquoso. Em seguida, é 

feita a remoção do solvente por evaporação, aumentando-se a temperatura e/ou reduzindo-se a 

pressão do meio, o que induz à precipitação do polímero em partículas (Figura 2.2). Por fim, 

as partículas são submetidas à centrifugação, lavagem e liofilização (Hoa et al., 2009). 

 

 

Figura 2.2 - Esquema do processo de emulsificação/evaporação do solvente  

(Fonte: Reis, 2007). 
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O desempenho desta técnica, no que se refere à eficiência de encapsulação de 

compostos ativos, à obtenção de uma estreita distribuição de tamanho de partículas, e à 

minimização dos resíduos de solventes, depende de fatores, tais como: composição do 

solvente; razão entre as fases orgânico/aquoso; concentração de polímero; tipo e concentração 

de estabilizante/emulsificante; velocidade e tempo de agitação, etc. 

Esta técnica foi bastante explorada na obtenção de micropartículas poliméricas 

incorporadas com diversos fármacos. No estudo de Bodmeier & McGinity (1987) foram 

obtidas micropartículas poliméricas de poli-D,L-lactídeo (PLA) incorporadas com drogas 

insolúveis em água: cafeína, diazepam, hidrocortisona, progesterona, quinidina, cloridrato de 

quinidina, sulfato de quinidina e teofilina. Jeffery et al. (1991) obtiveram micropartículas de 

poli(lactídeo-co-glicolídeo) (PLGA) para uso em vacina oral com tamanho médio de 3 µm e  

fizeram análise do efeito de alguns parâmetros no diâmetro das partículas. Iwata & Mc Ginity 

(1992) tentaram otimizar o método obtendo micropartículas multifásicas de poli-D,L-lactídeo 

(PLA) ou poli(lactídeo-co-glicolídeo) (PLGA) encapsuladas com fármacos solúveis em água.  

Em relação às nanopartículas poliméricas obtidas por esta técnica, Bodmeier & Chen 

(1990) produziram nanopartículas de etilcelulose para liberação rápida de indometacina. E 

para liberação durante longos períodos de tempo, misturaram etilcelulose e poli(metacrilato 

de metila). A técnica também foi usada por Chognot et al.(2006) para produzir nanopartículas 

de PLA cobertas por uma camada de polímero hidrofílico, sendo adequadas para o 

encapsulamento de moléculas lipofílicas. No estudo de Hoa et al. (2009), foram preparadas 

nanopartículas poliméricas com tamanho médio de 150 nm, constituídas por cetoprofeno e o 

copolímero Eudragit E100 (com proporção molar de 1:2:1 dos monômeros metacrilato de 

metol; N, N-dimetilaminoetil metacrilato; e  metacrilato de butila). Roberts & Zhang (2013) 

produziram nanopartículas poliméricas porosas com tamanho de 500 nm de poli(álcool 

vinílico) e polietileno glicol com a inserção de paclitaxel, usando quantidades reduzidas de 

estabilizantes. Leimann et al. (2013) combinaram as técnicas de miniemulsão e 

emulsão/evaporação de solvente para produzir nanopartículas de poli(3-hidroxibutirato-co-3-

hidroxivalerato) (PHBV) com diâmetro médio de 133 nm e 300 nm para baixa e alta massa 

molar respectivamente. Já no estudo de Zhao et al. (2014), o método de evaporação de 

solvente foi combinado com a miniemulsão no intuito de encapsular corante preto na matriz 

do polímero PMMA para produzir nanopartículas menores que 100 nm. 
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2.3.1.2 - Deslocamento de solvente 

O método de deslocamento de solvente (Figura 2.3), também denominado de 

nanoprecipitação, foi desenvolvido por Fessi et al. (1988, 1989 e 1992). Nesta técnica, o 

polímero, o composto ativo e, opcionalmente, um estabilizante lipofílico (usado para prevenir 

a coalescência das gotículas) são dissolvidos em um solvente polar miscível em água. Tal 

solução orgânica é adicionada sob agitação a uma solução aquosa contendo um estabilizante 

(PVA ou poloxâmer), visando formar uma emulsão. Reduzindo-se a pressão do sistema, o 

solvente difunde-se rapidamente em direção à fase aquosa, formando uma suspensão coloidal 

na interface entre as fases aquosa/orgânica, constituída da precipitação do polímero em forma 

de nanocápsulas. O mecanismo de formação das nanopartículas se dá pela turbulência 

interfacial gerada durante o deslocamento do solvente. O solvente é removido por evaporação, 

devido à condição de pressão reduzida. 

 

Figura 2.3 - Processo de deslocamento de solvente. *opcional; **componente na deposição 

interfacial (Fonte: Reis, 2007). 

Um grande número de trabalhos tem sido publicado usando o método de deslocamento 

de solvente ou nanoprecipitação. Em geral, tais trabalhos abordam o encapsulamento de 

compostos e fármacos em nanopartículas poliméricas. No estudo de Stainmesse et al. (1995), 

partículas de poli(ε-caprolactona) foram obtidas, com ênfase na construção de diagramas de 

fase que determinaram as condições ótimas de formação das nanopartículas. Na pesquisa de 

Molpeceres et al. (1996), foi realizado um planejamento experimental do tipo composto 

central rotacional (DCCR) para avaliar a influência de variáveis importantes  na produção de 

nanopartículas encapsuladas pelo fármaco ciclosporina A. Os autores obtiveram 

nanopartículas poliméricas com tamanho médio entre 80 e 250 nm e observaram que o 

tamanho pode ser controlado pela injeção da fase orgânica e pela concentração do polímero.

 O trabalho de Barichello et al. (1999) permitiu usar o método de deslocamento de 

solvente para obter nanopartículas de PLGA com uma distribuição de tamanho entre         
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160-170 nm, encapsuladas por diversos compostos ativos. Concluiu-se que o método foi mais 

aplicável ao encapsulamento de compostos lipofílicos, demonstrando ser um sistema de 

liberação apropriado para proteínas e peptídeos, conforme suas propriedades físicas. 

Govender et al. (1999) avaliaram alguns parâmetros da formulação para melhorar a 

incorporação do fármaco cloridrato de procaína (solúvel em água) nas nanopartículas de 

PLGA. A eficiência de incorporação do fármaco nas partículas produzidas foi relacionada à 

mudança do pH da fase aquosa, à substituição de cloridrato de procaína por di-hidrato de 

procaína e à inclusão de outros compostos na formulação, tais como: oligômeros de PLA, poli 

(metacrilato de metila-co-ácido metacrílico) (PMMA-MA) e ácidos graxos. As nanopartículas 

produzidas neste estudo apresentaram um tamanho médio de 210 nm. 

Bilati et al. (2005) investigaram diferentes condições de nanoprecipitação de PLA e 

PLGA, visando encapsular compostos hidrofílicos. Partículas foram obtidas com tamanho 

médio na faixa de 85-560 nm. No trabalho de Legrand et al. (2007), buscou-se determinar os 

parâmetros mais importantes para alcançar um rendimento otimizado na formação de 

nanopartículas de PLAs com diferentes massas molares, visando uma ampliação para escala 

industrial. Dois solventes orgânicos (acetona e tetrahidrofurano) foram usados no 

procedimento e partículas de tamanho médio entre 70 e 350 nm foram obtidas.  Na pesquisa 

de Beck-Broichsitter et al. (2010), diagramas de fase ternários foram usados para avaliar a 

produção de nanopartículas de poli(vinil sulfonato co-álcool vinílico)-g-poli(ácido D,L-lático-

co-glicólico) (P(VS-VA)-g-PLGA) carreadas com salbutamol, tendo sido obtidas partículas 

poliméricas com tamanho médio entre 59-191 nm. No trabalho de Ali & Lamprecht (2013) 

foram produzidas nanopartículas de Eudragit RL, poli (ácido lático-co-glicólico) (PLGA) e 

PEG-PLGA na faixa de tamanho de 80 a 400 nm, buscando obter nanopartículas carregadas 

com lisozima e albumina de soro bovino. 

2.3.1.3 - Salting-out 

A técnica, patenteada por Bindschaedler et al. (1988, 1990) e posteriormente adaptada 

e otimizada por Ibrahim et al. (1992) e Alléman et al. (1992), faz uso de solventes miscíveis 

em água e é baseada na difusão do solvente da fase orgânica para a solução aquosa contendo 

um estabilizante e saturada de um eletrólito ou não eletrólito. 

Neste método, o polímero e o composto ativo são dissolvidos num solvente miscível 

em água (como acetona, tetrahidrofurano, acetato de etila, álcool isopropilo ou etanol) e 

emulsificado numa solução aquosa saturada do agente de salting-out (eletrólito ou não 

eletrólito) e um estabilizante coloidal (como, por exemplo: poli(álcool vinílico), 
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polivinilpirrolidona ou hidroxietilcelulose). As nanopartículas poliméricas são formadas 

quando água é adicionada ao sistema, induzindo a difusão do solvente em direção à água e 

levando o polímero à precipitação em nanoesferas (Figuras 2.4 e 2.5). As nanopartículas são 

purificadas e lavadas através de ultracentrifugação ou ultrafiltração, para retirar o excesso de 

eletrólitos e tensoativos. 

 

 

Figura 2.4 - Processo Salting-out (Fonte: Quintanar-Guerrero et al.,1998). 

 

 

Figura 2.5 - Processo Salting-out (Fonte: Reis, 2007). 

Os agentes de salting-out eletrolíticos mais usados são: acetato de magnésio, cloretos, 

nitratos e sulfatos de magnésio, alumínio, amônio, cálcio, potássio, sódio, etc. Já a sacarose é 

o agente de salting-out não eletrolítico mais comumente utilizado. 

Alguns autores têm estudado a técnica de salting-out buscando controlar e otimizar o 

tamanho médio das partículas (Bindschaedler et al., 1988 e 1990; Ibrahim et al., 1992; 

Allémann et al., 1992 e 1993). Tamanho médio de partículas foi alcançado na faixa de  

170-900 nm, com distribuições monomodais, a partir de estudos que avaliaram a influência da 

homogeneização, da taxa de agitação, da razão volumétrica entre as fases, da concentração e 
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do tipo de polímero, do tipo de agente de salting-out, da concentração e do tipo de 

estabilizante. De Jaeghere et al. (1999) produziram nanopartículas superficialmente 

modificadas com tamanhos médios entre 250-950 nm pelo método de salting-out utilizando 

misturas de PLA e copolímeros de poli (D, L ácido lático-co-óxido de etileno) (PLA-PEO). 

Já os autores Konan et al. (2002) obtiveram nanopartículas de PLGA e PLA 

esterilizadas e liofilizadas na presença de lioprotetor em tamanhos inferiores a 200 nm. 

Galindo-Rodríguez et al. (2004) analisaram alguns parâmetros e seus efeitos sobre as 

características das nanopartículas produzidas pelas técnicas de salting-out, 

emulsificação/difusão e nanoprecipitação. A distribuição de tamanho das nanopartículas foi 

mais larga com o método salting-out (123-710 nm) e emulsificação/difusão (108-715 nm) do 

que com a nanoprecipitação (147-245 nm). Song et al. (2008) prepararam nanopartículas de 

PLGA carregadas simultaneamente com sulfato de vincristina e cloridrato de verapamil, 

através da combinação dos métodos de emulsão/evaporação de solvente e salting-out, e 

obtiveram partículas com tamanho de aproximadamente 110 nm. Wheatley & Lewandowski 

(2010) também combinaram as técnicas emulsão/evaporação de solvente e salting-out para 

produzir nanocápsulas de PLA com tamanho de 640 nm para uso como agentes de contraste 

de ultrassom. Mendoza-Muñoz et al. (2012) discutiram o uso da técnica salting-out na 

preparação de nanopartículas em sistemas de liberação de fármacos e outras aplicações 

farmacêuticas. 

2.3.1.4 - Emulsificação/difusão do solvente 

Este método é uma versão modificada do método de emulsificação/evaporação de 

solvente e foi inicialmente proposto por Leroux et al. (1995) e Quintanar-Guerrero et al. 

(1996, 1997). O método consiste na emulsificação de uma solução polimérica em uma 

solução aquosa previamente saturada em água, seguido por diluição com uma quantidade de 

água em excesso. 

Nesta técnica ocorre uma mútua saturação das fases orgânica e aquosa previamente à 

emulsificação. A fase orgânica formada pelo solvente parcialmente miscível em água com o 

polímero dissolvido é previamente saturada em água; e a fase aquosa, contendo um 

estabilizante, saturada com o solvente. As nanopartículas poliméricas precipitam ao adicionar 

água ao sistema, obtendo uma supersaturação de água, permitindo desta forma a difusão do 

solvente para a fase aquosa, como pode ser vista na Figura 2.6. A obtenção de alta 

concentração de partículas geralmente é promovida pela operação de destilação. O que 
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diferencia esta da técnica salting-out é que não necessita de eletrólitos ou não eletrólitos e 

posterior purificação. 

 

Figura 2.6 - Processo Emulsificação/difusão de solvente (Fonte: Reis, 2007). 

Diversos autores têm desenvolvido estudos utilizando tal técnica na obtenção de 

nanopartículas poliméricas. Niwa et al.(1993) estudaram o método de difusão do solvente 

para obter nanopartículas de PLGA ou PLA carregadas com os compostos ativos 

indometacina e 5-fluorouracil, obtendo-se partículas com tamanho médio de 200-600 nm. 

Murakami et al. (1999, 2000) produziram nanopartículas de PLGA e PLA com tamanho 

médio da ordem de 300 nm, usando o método chamado de difusão de solvente de emulsão 

espontânea modificada. A diferença deste método foi a combinação de dois solventes 

orgânicos solúveis em água em que um (acetona ou acetonitrila) tinha afinidade pelo PLGA, 

mas não pelo PVA, e o outro (álcool) com afinidade pelo PVA, mas não pelo PLGA. Nguyen 

et al. (2006) estudaram a técnica livre de surfactante para produzir pseudolatexes de vários 

copolímeros de ácido metacrílico (Eudragit RL, RS, e E), tanto para produzir revestimento 

por filme para a administração oral ou para a fabricação direta de nanopartículas. A ausência 

de emulsificantes é devido às propriedades auto-emulsionantes dos copolímeros de ácido 

metacrílico. No trabalho de Rodríguez-Cruz et al. (2009), a técnica foi utilizada para produzir 

nanopartículas de PLGA 50:50 com tamanho médio de 300 nm, visando incorporá-las em 

membranas porosas como um sistema de liberação controlada de compostos que precisam ser 

protegidos de ataques químicos, tais como: péptidos e proteínas. Lokhande et al. (2013) 

produziram nanopartículas de etilcelulose carregadas de repaglinida pela técnica de difusão de 

solvente, utilizando homogeneizador de alta pressão no intuito de diminuir o tamanho das 

partículas. As nanopartículas aumentaram de tamanho de 90,48 nm, 148,4 nm, 240,7 nm, com 

o aumento da concentração de polímero. 
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2.3.1.5 - Diálise 

Esta técnica consiste na preparação de uma solução polimérica usando um solvente 

miscível em água, tais como: tetrahidrofurano (THF), dimetilformamida (DMF), 

dimetilacetamida (DMA), dimetilsulfóxido (DMSO), etc. A solução polimérica é alimentada 

numa membrana de diálise que é colocada em contato com água. Água é permeada pela 

membrana, provocando o deslocamento do solvente através da membrana para a fase aquosa. 

A troca de compostos pela diálise causa a redução da solubilidade do polímero na mistura 

resultante, favorecendo a precipitação do mesmo na forma de nanopartículas (Figura 2.7).  

A membrana de diálise consiste de uma matriz de polímeros reticulados esponjosa. A 

classificação dos poros, referida como massa molar de corte (molecular weight cutoff - 

MWCO), é uma medida indireta do desempenho de retenção. A MWCO da membrana é 

definida como o tamanho de soluto que é retido por pelo menos 90%. É recomendado 

selecionar uma MWCO que seja metade da MW das espécies que devem ser conservadas e/ou 

o dobro da MW das espécies destinadas a atravessar. 

 

Figura 2.7 - Processo de diálise (Fonte: Kostag et al., 2010 - B). 

Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos com uso da técnica de diálise para obtenção 

de nanopartículas poliméricas. Georg et al. (2001) obtiveram nanopartículas de PLGA 

carregadas com clonazepam pelo método de diálise, sem surfactante ou emulsificante, 

testando os solventes dimetilacetamida (DMAc) e acetona. Os tamanhos das nanopartículas 

de PLGA a partir de DMAc e acetona foram 200,4±133,0 nm e 642,3±131,1 nm, 

respectivamente. Akagi et al. (2005) produziram nanopartículas de 100 a 200 nm de poli(γ-

ácido glutâmico) utilizando os solventes DMSO, DMF, DMAc. 

(A) (B) 
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Liu et al. (2007) também utilizaram a diálise, porém obtiveram partículas de PLA com 

tamanho no intervalo de nano a micrômetro, com controle de tamanho através do solvente 

inicial, da concentração de PLA, do teor de água e da velocidade de diálise. Hornig  et al. 

(2009) prepararam por diálise nanopartículas poliméricas de policarbonato (PC), 

poli(estireno-co-ácido acrílico) (PS-co-AA), poli(acetato de vinila) (PVAc) e poli(vinil 

carbazole) (PVK) usando DMAc como solvente, obtendo-se tamanhos médios de 196 a      

718 nm. Zhang et al. (2012) usaram a técnica de diálise para gerar nanopartículas de PS com 

tamanho médio de 140 a 470 nm. Tanto a concentração do polímero como a solubilidade do 

polímero no solvente influenciou no tamanho das nanopartículas e distribuição de tamanhos. 

Huang et al. (2014) denominaram de nanoprecipitação com diálise de solvente o método 

utilizado para a preparação de nanopartículas automontadas do copolímero em bloco 

poli(ácido lático-co-ácido glicólico)/ácido hialurônico (PLGA-b-HA) carregadas com 

docetaxel com tamanhos menores que 200 nm. 

2.3.1.6 - Tecnologia de fluido supercrítico 

Os dois grandes grupos de processos desenvolvidos para a produção de micro e 

nanopartículas envolvendo tecnologia de fluido supercrítico podem ser classificados de 

acordo com o modo como o fluido supercrítico é usado no processo: como solvente (RESS, 

RESOLV, RESAS, RESS-SC, PGSS, DELOS) e como antissolvente (GAS, ASES, PCA, 

SAS, ASAIS, SEDS) (Sheth et al., 2012; Parhi  & Suresh, 2013). Estes métodos são 

amplamente utilizados nas áreas biomédicas e ambientais devido à ausência de solventes 

tóxicos (tais como: clorofórmio, diclorometano, acetato de etila, acetona e metano) que são 

geralmente usados em outras técnicas de preparação de nanopartículas. Vale destacar que o 

fluido supercrítico mais amplamente usado nestes processos é o CO2 supercrítico, devido às 

suas propriedades críticas (Tc = 31,1 °C, Pc = 73,8 bar), não toxicidade, não inflamabilidade e 

baixo custo (Mohanraj & Chen, 2005). 

 (1) Processos que usam o fluido supercrítico como solvente: 

• Rápida Expansão de Solução Supercrítica (RESS) 

Neste processo, que pode ser visto na Figura 2.8, o soluto é dissolvido no fluido 

supercrítico para formar uma solução. Tal solução é expandida através de um orifício ou 

capilar, formando um jato, que provoca uma mudança abrupta da densidade em função da 

alteração da relação de solubilidade soluto/solvente. O elevado grau de saturação, 
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acompanhado pela redução rápida da pressão na expansão, resulta na nucleação homogênea e, 

desse modo, a formação de partículas bem dispersas (Krukonis et al., 1984). Alguns autores 

têm estudado o uso do método RESS na obtenção de nanopartículas poliméricas. Chernyak et 

al. (2001) produziram por RESS gotículas de poli (diamida de perfluoropoliéter) (PFD) a 

partir de soluções de dióxido de carbono (CO2) com aplicação em revestimento de materiais 

porosos utilizados em infraestruturas. Blasig et al. (2002) realizaram experimentos com o 

processo RESS para produzir o fluoropolímero semicristalino poli (heptadecafluoro-decil 

acrilato) a partir de soluções de CO2, e concluíram que o tamanho das partículas é controlado 

pelo grau de saturação do polímero na solução e a morfologia é controlada pela concentração 

do polímero. 

 

Figura 2.8 - Processo RESS (Fonte: Parhi  & Suresh, 2013). 

Vários pesquisadores modificaram o processo RESS para superar suas limitações de 

solubilização, através dos métodos chamados RESS-SC, RESOLV e RESAS ou RESSAS. 

Em geral, todos os processos baseados no RESS são difíceis de aumentar a escala de 

produção devido principalmente à limitada solubilidade dos fármacos no fluido supercrítico 

(Parhi  & Suresh, 2013).  

O processo RESS-SC é o processo RESS com cossolvente sólido (RESS with solid 

cosolvent). O método RESS-SC consiste na solubilização do cossolvente sólido e soluto no 

fluido supercrítico seguido de expansão da solução resultante, e recuperação das partículas. A 

remoção do cossolvente sólido é realizada através de sublimação usando um liofilizador. No 

processo RESS, as partículas são circundadas por outras de mesma espécie na zona de 

expansão, resultando em partículas maiores devido a sua aglomeração (Figura 2.9a). No 

entanto, o processo RESS-SC, em que a expansão da solução supercrítica é com cossolvente 

sólido, a aglomeração é reduzida pelo fato das partículas estarem rodeadas do cossolvente 

sólido, o que leva a produzir partículas menores (Figura 2.9b). O processo RESS-SC é 
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mostrado na Figura 2.10. O sistema é dividido em três partes: uma câmara de pré-extração 

(Seção I), uma câmara de extração (Seção II) e uma câmara de expansão (Seção III). Na 

Seção I, uma bomba seringa de alta pressão (P) é usada para a pressurização do CO2 (cilindro 

A). São utilizadas as colunas para extração (M e S) do mentol e fenitoína, respectivamente, na 

Seção II. A seção III consiste de uma câmara de expansão para o processo RESS-SC e um by-

pass para um tubo em U mantido à pressão atmosférica e em condições ambientais para 

experiências de solubilidade (Thakur & Gupta, 2006). 

 

Figura 2.9 - Esquema do processo (a) RESS e (b) RESS-SC (Fonte: Thakur & Gupta, 2006). 

 

 

Figura 2.10 - Esquema do processo RESS-SC. Câmara de pré-extração (Seção I), câmara de 

extração (Seção II) e câmara de expansão (Seção III) (Fonte: Thakur & Gupta, 2006). 

 O processo RESOLV, como pode ser visto na Figura 2.11, consiste na rápida expansão 

de uma solução supercrítica em um solvente líquido (RESS into a liquid solvent - RESOLV) e 

difere do processo RESS apenas pelo fato de que a expansão da solução supercrítica não é 

realizada diretamente no espaço vazio do vaso expansor, e sim em um solvente líquido. O 
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solvente líquido aparentemen

tornando-se assim possível obter principalmente partículas nanométricas. Pathak 

concluíram que a seleção do agente estabilizante no RESOLV pode também ser usado para 

alterar o tamanho (25-276 nm) e a morfologia das nanopartículas de ibuprofeno usando SDS, 

PVP, PEG, PVA e proteína albumina de soro bovino

fluido supercrítico. Salinas-

micropartículas esféricas de quitina, com um diâmetro médio de 1,7

RESS, enquanto que microfibras contínuas, com diâmetros médios de 11,5

com RESOLV. 

Figura 2.11 -

 O processo RESAS consiste na rápida expansão do fluido supercrítico em soluções 

aquosas (RESS to aqueous solutions

lecitina, polissorbatos e poloxâmero (Figur

partículas de 80 a 230 nm usando os métodos RESS e RESAS

produziram partículas de 150 a 300 nm usando RESAS.

Figura 2.12 - Processo RE

(E) bico capilar; (F) câmara de expansão; (G) N
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solvente líquido aparentemente suprime o crescimento das partículas no ejetor de expansão, 

se assim possível obter principalmente partículas nanométricas. Pathak 

concluíram que a seleção do agente estabilizante no RESOLV pode também ser usado para 

276 nm) e a morfologia das nanopartículas de ibuprofeno usando SDS, 

PVP, PEG, PVA e proteína albumina de soro bovino como agente estabilizante e CO

-Hernández et al. (2009) utilizaram o  CO2 supercrítico para for

micropartículas esféricas de quitina, com um diâmetro médio de 1,7-

RESS, enquanto que microfibras contínuas, com diâmetros médios de 11,5

- Processo RESOLV (Fonte: Rao & Geckeler, 2011).

AS consiste na rápida expansão do fluido supercrítico em soluções 

RESS to aqueous solutions) contendo estabilizantes de baixa toxicidade, como 

lecitina, polissorbatos e poloxâmero (Figura 2.12). Türk & Lietzow (2004, 

partículas de 80 a 230 nm usando os métodos RESS e RESAS e Huang & Moriyoshi (2008) 

produziram partículas de 150 a 300 nm usando RESAS. 

RESAS. (A) CO2; (B) bomba; (C) by-pass; (D) unidade de extração; 

(E) bico capilar; (F) câmara de expansão; (G) N2; (H) suspiro. (Fonte: Türk & Lietzow, 2008).
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• Formação de Partículas a Partir de Soluções Saturadas de Gás (PGSS) 

Na técnica de obtenção de partículas a partir de soluções saturadas de gás, chamada 

PGSS (particle formation from gas saturated solutions), o fluido supercrítico é parcialmente 

solubilizado sob alta pressão em um polímero fundido ou suspenso num solvente. Esta 

solução saturada de gás é despressurizada em uma torre de spray, ocorrendo a expansão do 

gás, e consequentemente a formação das partículas pelo resfriamento (Figura 2.13). Na 

formação de nanopartículas, alguns estudos são encontrados utilizando tal técnica. Pollak et 

al. (2010) prepararam partículas com tamanhos médios entre 300 µm a 300 nm de 

poli(tereftalato de butila) (PBT) e de compósitos a partir de PBT com ou sem óxido de zinco e 

bentonita como aditivos. Hu et al. (2011) produziram nanopartículas de polietileno glicol 

6.000 misturado com a coenzima Q10 (CoQ10) pelo método modificado PGSS, obtendo 

partículas com tamanho médio de 190 nm. A modificação foi um ajuste na taxa de fluxo da 

solução saturada de CO2. 

 

Figura 2.13 - Processo PGSS (Fonte: Parhi  & Suresh, 2013). 

• Despressurização de uma Solução Orgânica Líquida Expandida (DELOS) 

 No processo despressurização de uma solução orgânica líquida expandida 

(Depressurization of an expanded liquid organic solution - DELOS), as substâncias são 

primeiramente dissolvidas em um solvente orgânico adequado e, em seguida, é misturado 

com o fluido na condição supercrítica. Esta mistura é despressurizada através de um bocal, de 

modo a formar partículas finas (Figura 2.14). Nesta técnica, o fluido supercrítico é utilizado 

como cossolvente para o solvente orgânico (Ventosa et al., 2001 e 2003). O processo DELOS 

consiste em: (1) a solução líquida com composto ativo é adicionada à autoclave; (2) a adição 

de CO2 produz uma nova solução líquida expandida que preenche todo o volume da 

autoclave; (3) e a despressurização da solução do líquido expandido através da válvula 

levando à precipitação de nanopartículas. 
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Figura 2.14 - Processo DELOS (Fonte: Ventosa et al., 2003). 

 (2) Processos que usam o fluido supercrítico como antissolvente 

 A aplicação de fluido supercrítico como antissolvente é uma alternativa para processar 

sólidos que são insolúveis em determinados solventes. A diferença entre os diversos métodos 

está na forma de contato entre a solução e o antissolvente. Os processos que utilizam fluidos 

supercríticos como antissolvente são: 

• Antissolvente Supercrítico (SAS) 

 No método SAS (supercritical anti solvent), o fluido supercrítico é usado como 

antissolvente. A obtenção das partículas se dá pela atomização da solução polimérica através 

de um bocal em uma câmara preenchida pelo fluido supercrítico. Porém o soluto é insolúvel 

no fluido supercrítico que age como antissolvente, enquanto este é miscível com o solvente 

líquido, o que resulta numa supersaturação, formando as partículas sólidas (Figura 2.15). 

Outros processos com modificações básicas da técnica SAS foram criados, como, ASES, 

SAS-EM, SEDS, PCA, ASAIS e GAS (Reverchon, 1999). Os processos ASES, SAS-EM e 

SEDS são outras siglas do processo SAS, diferindo basicamente na forma de injeção da 

solução; na dispersão de solução expandida por fluidos supercríticos (solution enhanced 

dispersion by supercritical fluids - SEDS), o bocal de aspersão da solução é coaxial com o 

fluido supercrítico (Figura 2.16); e no antissolvente supercrítico com maior transferência de 

massa (supercritical antisolvent with enhanced mass transfer - SAS-EM), o sistema de 

aspersão utiliza uma superfície defletora que vibra a frequências de ultrassons para melhorar a 

atomização da solução (Reverchon et al., 2007). O processo ASES (aerosol solvent extraction 

system - ASES) consiste num sistema de extração de solvente em aerossol com a pulverização 

da solução polimérica através de um bocal numa câmara preenchida pelo fluido supercrítico. 

O PCA (particles by compressed antisolvent) é uma modificação do ASES, diferindo apenas 

no fato que o antissolvente comprimido é adicionado na solução polimérica (Figura 2.15). 
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Figura 2.15 - Processo ASES/SAS/PCA (Fonte: Parhi  & Suresh, 2013). 

 

 

Figura 2.16 - Processo SEDS (Fonte: Parhi  & Suresh, 2013). 

• Antissolvente Gasoso (GAS) 

 No processo GAS (gaseous anti solvent), a câmera de precipitação é preenchida pela 

solução. O fluído supercrítico é inserido na câmera (geralmente pelo fundo) e, ao entrar em 

contato com a solução, o mesmo passa para o estado gasoso. O aumento da concentração do 

gás na solução provoca a precipitação das partículas (Figura 2.17). 
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Figura 2.17 - Processo GAS (Fonte: Parhi  & Suresh, 2013). 

• Atomização de Suspensão Induzida por Antissolvente Supercrítico (ASAIS) 

 No processo ASAIS (atomization of supercritical antisolvent induced suspension), o 

antissolvente supercrítico é misturado à solução para produzir uma suspensão. Esta suspensão 

de partículas é então atomizada numa câmara de precipitação em condições adequadas para a 

separação do solvente (Figura 2.18). 

 

Figura 2.18 - Processo ASAIS. (1) cilindros de CO2 / N2; (2) solução líquida; (3) cilindro de 

CO2, com temperatura controlada; (4) precipitador; (5) ciclone; (6) bico do ASAIS. 

(Fonte: Rodrigues et al., 2011). 
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2.3.1.7 - Método de gelificação iônica (ionotrópica) ou coacervação 

 Algumas cadeias poliméricas que possuem grupos iônicos podem ser colocadas em 

contato com outros polímeros de carga contrária para formarem partículas, por reação química 

ou por interação física (Figura 2.19). Tais partículas podem ser obtidas na forma de 

coacervados ou ainda, quando em contato com moléculas pequenas, podem inchar formando 

os géis iônicos (Vauthier & Bouchemal, 2011; Nagavarma et al., 2012). Alguns trabalhos têm 

utilizado a técnica de gelificação iônica para obter nanopartículas. Calvo et al. (1997a,b) 

produziram nanopartículas de quitosana e o copolímero quitosana-óxido de etileno e óxido de 

propileno (PEO-PPO) usando o  poliânion tripolifosfato de sódio como agente de reticulação, 

obtendo-se partículas com tamanhos médios entre 200 e 1000 nm. Janes et al. (2001), Pan et 

al. (2002), Brunel et al. (2010), Dong et al. (2013), Neves et al. (2014) também produziram 

nanopartículas de quitosana através do método de gelificação iônica. Dounighi et al. (2012) 

prepararam, via gelificação iônica de tripolifosfato e quitosana, nanopartículas de quitosana 

carregadas com o veneno de escorpião mesobuthus eupeus como sistema de liberação de 

antígeno, com tamanhos médios de aproximadamente 370 nm. Sarmento et al. (2007) 

produziram nanopartículas de quitosana/alginato para liberação de insulina com tamanho 

médio de 850 nm. Li et al. (2007) produziram nanopartículas de quitosana 

quaternizada/alginato para liberação de proteínas com tamanho médio de 200 nm. Patil et al. 

(2012) fizeram uma revisão sobre o método de gelificação ionotrópica usado para sistemas 

gastrorretensivos para liberação controlada de fármacos. 

 

Figura 2.19 - Processo de gelificação usando alginato (Fonte: Reis et al., 2006). 
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2.3.1.8 - Método utilizando o Spray drying e instrumentos piezoelétricos 

 A técnica de spray drying é amplamente conhecida e utilizada na indústria alimentícia 

para a produção de partículas a partir de uma fase líquida e utilizada na indústria farmacêutica 

para encapsulação de compostos ativos. No que se refere ao encapsulamento em partículas 

poliméricas, primeiramente o polímero com o material a encapsular é solubilizado em um 

solvente e depois é emulsionado. A emulsão é aspergida pelo bico de atomização em 

pequenas gotículas na câmera de secagem. Tais gotículas, quando em contato com o gás de 

secagem em alta temperatura, têm o solvente evaporado, resultando na precipitação das 

partículas no fundo do secador (Gurav et al., 1993; Okuyama & Lenggoro, 2003; Dixit et al., 

2010). 

Alguns autores reportam sobre a técnica de spray drying para produzir 

especificamente nanopartículas. Guterres et al. (2009) revisaram o uso do processo spray 

drying para preparar nanopartículas poliméricas destinada a medicamentos. Li et al. (2010) 

apresentaram  o Nano Spray Dryer B-90 de Büchi, produzindo nanopartículas de  goma 

arábica, proteína de soro de leite, poli(álcool vinílico), amido modificado e maltodextrina para 

encapsular nanoemulsões, ou nanocristais, obtendo tamanhos de partículas entre 107 e  

801 nm. Os autores Wright et al. (2010), baseados na técnica desenvolvida por Donnelly et al. 

(2004 e 2005), utilizaram um oscilador piezoelétrico para atomizar uma solução contendo 

quitosana dissolvida para produzir nanopartículas com tamanhos médios de 50-300 nm. Na 

câmara de aerossolização, preenchida com a solução de quitosana, o piezo oscila no fundo da 

câmera de secagem a uma dada frequência, criando ondas de pressão no fluido, ejetando 

gotículas com um diâmetro particular, formando as nanopartículas com a evaporação do 

solvente.  

Lee et al. (2011) também utilizaram o Nano Spray Dryer B-90 equipado com 

tecnologia de spray vibratório e um coletor de partículas eletrostático para produzir 

nanopartículas de albumina de soro bovino com tamanho médio de 460 nm (Figura 2.20). A 

aspersão das gotículas no secador foi baseada em um atuador piezoelétrico operando em 

frequência ultrassônica e produzindo vibração numa membrana perfurada com micro furos, 

por onde as gotículas foram geradas. Oliveira et al. (2013) avaliaram a implementação de um 

sistema de malha vibratória no Nano Spray Dryer B-90 de Büchi produzindo nanopartículas 

de goma arábica, goma de castanha de caju, alginato de sódio, carboximetilcelulose de sódio e 

Eudragit RS100 encapsulando vitamina B12. Tran et al. (2013) produziram nanopartículas de 

polivinilpirrolidona (PVP) carregadas de raloxifeno com tamanho médio de 180 nm sem 

utilizar solvente orgânico para melhorar a solubilidade e biodisponibilidade do fármaco. 
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Figura 2.20 - Nano Spray Dryer B-90 (Fonte: Baba & Nishida, 2012 e 2013). 

2.3.2 - Técnicas de formação de nanopartículas a partir da polimerização de 

monômeros 

 A síntese de polímeros é realizada por reações de polimerização, sendo classificada 

conforme sua cinética em: polimerização em etapas (ou policondensação) e polimerização em 

cadeia (ou poliadição). 

 Na polimerização em etapas, os monômeros precursores da reação possuem grupos 

funcionais que reagem para formar cadeias poliméricas. O crescimento da cadeia ocorre 

também pela reação sucessiva entre os grupos funcionais das cadeias geradas ou dos 

monômeros. Este mecanismo de reação apenas pode acontecer se os monômeros 

apresentarem em sua molécula no mínimo dois grupos funcionais reativos. Quando o 

monômero é bifuncional, a cadeia polimérica resultante é linear. Por outro lado, quando o 

monômero apresenta mais de dois grupos funcionais reativos, a cadeia polimérica pode ter 

uma estrutura ramificada ou reticulada devido a maior probabilidade reativa entre as cadeias. 

Na policondensação, a reação entre os grupos funcionais pode gerar um subproduto de baixa 

massa molar (Gupta & Kumar, 1987). A Equação (1) representa esquematicamente um 

mecanismo de crescimento geral na policondensação: 

�� + ��⇔���� + ��,
 = 1, 2, 3, … (1) 
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onde P representa a cadeia polimérica tendo n ou m unidades de repetição e S é o subproduto 

de condensação (sendo que, em alguns casos, não há formação desta molécula). 

 Na polimerização em cadeia, espécies ativas de crescimento e monômero devem 

formar o meio reacional. A depender da natureza da espécie ativa de crescimento, a 

polimerização em cadeia pode ser classificada em polimerização radicalar, catiônica, aniônica 

e estereorregular. No mecanismo da polimerização em cadeia, o monômero contendo dupla 

ligação em sua molécula sofre instabilidade na presença da espécie ativa de crescimento, 

podendo formar moléculas de radicais livres que reagem sucessivamente adicionando outras 

moléculas de monômero e permitindo o crescimento do tamanho da cadeia. 

 A polimerização em cadeia via radicais livres, especificamente, ocorre através das 

seguintes etapas: iniciação, onde é gerado o centro ativo (radical livre); propagação, onde 

moléculas de monômero são adicionadas sucessivamente, favorecendo o crescimento da 

cadeia; e terminação, onde o centro ativo é finalizado, gerando a cadeia polimérica. Na 

iniciação, primeiramente, o iniciador I se dissocia homoliticamente, gerando um par de radical 

primário de iniciador (R•), conforme apresentado na Equação (2). Em seguida, o radical 

iniciador reage com uma molécula de monômero (M), resultando na formação de uma espécie 

ativa composta de uma unidade (M1•), como na Equação (3). Normalmente, a iniciação é 

realizada pela decomposição de um iniciador termicamente instável, porém pode também 

ocorrer por radiação (raios-X, raio UV e luz visível) (Chicoma et al., 2013)  ou por 

decomposição redox (Odian, 2004). 

�
��
�� 	2�• (2) 

�• +�
��
→��

• (3) 

A propagação é uma etapa com expressiva cinética de reação que consiste na adição 

sequencial de monômeros, produzindo novas espécies poliméricas ativas cuja cadeia 

apresenta um maior tamanho, como pode ser visto na Equação (4). 

��
• +�

��
������

•  (4) 

 A terminação é a etapa em que ocorre desativação da espécie polimérica ativa e pode 

ser realizada por combinação ou desproporcionamento. Dois radicais poliméricos reagem um 

com o outro por meio de combinação formando uma cadeia polimérica, conforme a Equação 

(5), ou um átomo de hidrogênio beta é transferido de um centro radical para o outro, causando 

o desproporcionamento individual de cada espécie, conforme a Equação (6).  
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Há várias técnicas de polimerização em cadeia utilizando radicais livres, dentre elas, 

as mais usuais são: em massa, em solução, em suspensão, em emulsão e interfacial. 

2.3.2.1 - Polimerização em massa 

A polimerização em massa é a mais simples das reações em cadeia, pois utiliza 

somente monômero e iniciador solúvel ao monômero, ocorrendo em meio homogêneo. O 

aumento da viscosidade do meio é observado no decorrer da reação com a formação do 

polímero. Uma das vantagens desta técnica é a pureza do produto final, porém a dificuldade 

de controlar a temperatura e manter a uniformidade térmica no sistema pode provocar uma 

heterogeneidade do produto formado. Este método se aplica principalmente na obtenção de 

peças moldadas. Não sendo, portanto, utilizada na produção de partículas poliméricas. 

2.3.2.2 - Polimerização em solução 

 Na polimerização em solução, além de monômero e iniciador, um solvente é 

adicionado ao sistema visando melhorar a capacidade de troca de calor e favorecer o controle 

de temperatura, mantendo a uniformidade durante a polimerização. O polímero formado pode 

permanecer em solução, quando o mesmo é solúvel no solvente, ou pode precipitar, quando o 

mesmo não é solúvel no solvente. Neste último caso, a polimerização em solução passa a ser 

denominada de polimerização em lama. Uma das principais desvantagens nesta técnica 

consiste na dificuldade de remoção do solvente do produto polimérico. Não há trabalhos 

publicados que reportem o uso desta técnica na obtenção de nanopartículas poliméricas. 

2.3.2.3 - Polimerização em suspensão 

 A polimerização em suspensão (Figura 2.21), também denominada polimerização por 

pérolas, consiste na dispersão do monômero por agitação em pequenas gotas (50 a 500 µm) 

em uma solução contendo estabilizante para evitar a coalescência das gotas de monômero 

durante a polimerização, sendo geralmente chamado de agente de suspensão, dispersante ou 

surfactantes (Davis, 2004). Considera-se que cada gota do monômero consiste num 
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microrreator, onde ocorre uma polimerização em massa em seu interior. Geralmente, as 

polimerizações em suspensão são caracterizadas pelo uso de iniciadores solúveis no 

monômero (Dotson, 1996). 

 

Figura 2.21 - Polimerização em suspensão (Fonte: Pinto, 2006). 

 O estabilizante usado na polimerização em suspensão afeta o tamanho e a forma das 

partículas, bem como a cristalinidade e a transparência das pérolas (Machado et al., 2007; 

Pinto et al., 2013). Este atua na interface água/monômero, promovendo a dispersão das gotas 

de monômero pela redução da tensão interfacial e produzindo uma fina camada que impede a 

coalescência descontrolada (Pinto, 2006). Os agentes de suspensão podem ser polímeros 

solúveis em água ou compostos inorgânicos insolúveis em água. Os mais comumente 

utilizados são: poli(vinil alcoóis), hidroxipropilcelulose, sais de poli(ácido acrílico), 

poli(estireno sulfonato de sódio), amidos, gelatina, goma-arábica, goma adragante, talco, 

hidroxiapatita, sulfato de bário, caulino, carbonato e hidróxido de magnésio, fosfato de cálcio, 

hidróxido de alumínio, etc. (Sandler, 1998; Odian, 2004). A concentração de agente de 

suspensão utilizada é inferior (0,1 % em massa da fase aquosa) a de surfactantes na 

polimerização em emulsão, de modo que não forma micelas coloidais como acontece na 

polimerização em emulsão (Odian, 2004). 

 O iniciador empregado na polimerização em suspensão é geralmente solúvel na fase 

orgânica (fase óleo). O iniciador é solubilizado completamente na carga de monômero. A 

quantidade de iniciador usada corresponde a cerca de 0,1 a 0,5 % em massa de monômero 

(Odian, 2004). Iniciadores mais comumente usados incluem peróxido de dibenzoíla, peróxido 

de lauril, 2,2-azobis-isobutironitrila, além de outros que são ajustáveis ao uso em temperatura 

de aproximadamente 60 a 90°C por ter um tempo de meia vida adequado nestas condições. 

 A polimerização em suspensão é bastante utilizada em processos industriais para 

preparação de polímeros, devido às seguintes vantagens: as partículas obtidas podem ser 



Capítulo 2 - Revisão bibliográfica 55 

 

separadas facilmente da suspensão; o meio reacional permite a dissipação do calor gerado, 

favorecendo a sua remoção e o controle de temperatura do sistema; baixos níveis de impureza 

e de aditivação no produto final. Desta forma, são apropriados para aplicações 

biotecnológicas e médicas, dentre outras (Machado et al., 2007; Pinto et al., 2013). 

 Suas desvantagens estão relacionadas à necessidade de tratamento da água residual e a 

presença de agentes de suspensão no polímero final que, além de difíceis de serem removidos, 

podem afetar as propriedades do material. Outro aspecto importante diz respeito à dificuldade 

de obtenção de partículas nanométricas, utilizando-se do processo tradicional de 

polimerização por suspensão. 

 Na polimerização em suspensão, a distribuição final de tamanhos das partículas 

depende de como as gotas são formadas. A técnica para a formação das gotas mais 

usualmente empregada é a agitação mecânica, no qual o controle do tamanho das gotas se dá 

pela velocidade e tensão de cisalhamento durante a agitação. Uma condição satisfatória de 

agitação mecânica é suficiente para manter o monômero na forma de gotículas, que são 

lentamente convertidas de um estado líquido de alta mobilidade para uma mistura altamente 

viscosa (conversão em torno de 20 a 60 %) e, finalmente, para uma partícula sólida de 

polímero (Machado et al., 2007). 

 Muitos trabalhos já foram publicados na literatura detalhando o processo de 

polimerização em suspensão (Brooks, 1990; Yuan et al.,1991; Arshady, 1992; Vivaldo-Lima, 

1997; Machado et al., 2007; Brooks, 2010; Pinto et al., 2013). Na maioria dos estudos sobre 

polimerização em suspensão e microssuspensão, especificamente na formação de PMMA, as 

partículas poliméricas produzidas encontram-se numa escala de tamanho micrométrica e 

milimétrica (Cunningham, 1999; Ni et al., 1999; Georgiadou & Brooks, 2005; Jahanzad et al., 

2005; Gonçalves et al., 2005; Georgiadou & Brooks, 2006). Adicionalmente, estudos têm sido 

feitos com a aplicação da técnica de suspensão para obter partículas com estrutura 

casca/núcleo (Sánchez-Silva et al., 2010; Dao et al., 2012; Gonçalves et al., 2013), de 

copolímeros (Lan et al., 2011; Islam et al., 2012; Oliveira et al., 2012a,b) e compósitos (Zhu 

et al., 2008). 

 Outros processos de polimerização em suspensão foram derivados da sua forma 

original: a polimerização em suspensão tipo pérolas, por exemplo, ocorre quando o polímero 

produzido tem como solvente o seu próprio monômero, sendo a polimerização caracterizada 

por um significativo aumento da viscosidade e com elevadas taxas de coalescência e quebra, 

resultando geralmente numa larga distribuição de tamanho de partículas; a polimerização em 

suspensão do tipo granular, onde o monômero não é solvente do polímero e este precipita ao 
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longo da polimerização, formando pós ou grãos irregulares; polimerização em suspensão em 

massa-suspensão ou semissuspensão, onde inicialmente uma polimerização em massa é 

realizada até conversão de aproximadamente 30 % e, posteriormente, a massa viscosa é 

conduzida para as condições de uma polimerização em suspensão propriamente dita 

(Jahanzad et al., 2008); polimerização em suspensão inversa, onde ocorre a dispersão de um 

monômero hidrossolúvel em uma matriz orgânica contínua; polimerização em suspensão-

emulsão, em que une as duas técnicas de polimerização, geralmente para produzir partículas 

com estrutura casca-núcleo (Lenzi et al., 2003; Besteti et al., 2013); polimerização em 

dispersão, onde se trata de um sistema orgânico inicialmente homogêneo formado pelo 

monômero, iniciador, solvente e agente de suspensão, que posteriormente se torna 

heterogêneo pela insolubilidade do polímero formado no solvente; e por fim, a polimerização 

em microssuspensão, que produz partículas em tamanho intermediário a obtidas pelas 

polimerizações em suspensão e em emulsão (Machado et al., 2007; Pinto et al., 2013). 

2.3.2.4 - Polimerização em emulsão 

 A polimerização em emulsão consiste num processo heterogêneo onde o monômero é 

emulsionado em água com o uso de um agente emulsificante que forma um sistema micelar 

por apresentar uma estrutura molecular com cadeias hidrofóbicas e extremidades hidrofílicas, 

podendo ser de natureza aniônica, catiônica ou não iônica (Figura 2.22). Os emulsificantes 

têm como principal função promover estabilidade coloidal das gotas de monômero, presentes 

no início do processo, e das partículas formadas. Os surfactantes mais empregados nas 

polimerizações em emulsão são: dodecil sulfato de sódio (SDS), dodecil benzeno sulfato de 

sódio (SDBS) e lauril sulfato de sódio (SLS). 

 Nesta técnica de polimerização, existem duas classes de sistemas de iniciação: 

iniciação térmica e iniciação redox (Sandler et al., 1998). O sistema de iniciação térmica é 

constituído de iniciadores solúveis em água que produzem radicais livres e disparam a 

polimerização a uma certa temperatura. Os iniciadores térmicos mais comumente usados para 

a polimerização em emulsão são: persulfato de potássio, de sódio, de amônia, etc. Já nos 

sistemas de iniciação redox, uma reação de oxirredução (redox) produz um radical que pode 

ser usado na polimerização. O sistema redox deve ser formado por um agente redutor forte e 

um composto fraco para permitir a quebra da ligação pelo agente redutor. Esse fator limita o 

uso da iniciação redox, porém, os sistemas redox têm a vantagem de produzir radicais a taxas 

de temperaturas entre 0 e 50 ºC, permitindo polimerizações em temperatura ambiente e baixas 

temperaturas (exemplo: hidroperóxidos dispersos no monômero e um agente de redução 
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com tamanhos de gota de 100 nm a 1 µm e m
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redox típico consiste de persulfato de sódio e metabissulfito de 

 

(Fonte: Besteti, 2009). 

, o agente emulsificante forma micelas no sistema aquoso de modo que, 

vres e outra parte penetra as 

micelas. O mecanismo de reação envolve a migração de moléculas de monômero das gotas 

livres em direção às micelas, mantendo a continuidade da polimerização. O iniciador age 

monômero, surfactantes e 

iniciadores, as formulações na polimerização em emulsão podem incluir: coloides protetores, 

sistemas de estabilização, cossolventes, agentes de transferência de cadeia, sistemas 

ropriedades do látex. Neste sistema, a 

dissipação de calor gerado é favorecida pelo meio reacional, propiciando um adequado 

ca de polimerização em emulsão, apresentam-se 

nm, ficando suspensas 

Geralmente, a massa molar dos 

polímeros produzidos pelo processo em emulsão é maior do que nas polimerizações em massa 

formadas de monômero, a emulsão pode 

que é caracterizada por um 

estável, com diâmetros de gotículas que variam de 10 a 

m e macroemulsão com 
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tamanhos acima de 1 µm, que são termodinamicamente instáveis (Allouche, 2013). Os 

diferentes tipos de emulsão podem ser vistos na Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 - Diferentes tipos de emulsão: (a) Microemulsão, (b) Nanoemulsão, 

(c) macroemulsão simples, (d) emulsão múltipla (Fonte: Allouche, 2013). 

 Muitos trabalhos utilizando a polimerização em emulsão foram realizados com intuito 

de produzir nanopartículas. Sajjadi & Jahanzad (2006) realizaram polimerizações em emulsão 

utilizando diversos monômeros com diferentes solubilidades em água, incluindo: estireno, 

acrilato de butila, metacrilato de metila, acetato de vinila e acrilato de metila. As 

polimerizações foram realizadas sob condições de difusão altamente controladas, permitindo a 

obtenção de nanopartículas com tamanho médio de 25 nm. Jensen et al. (2014) avaliaram a 

copolimerização em emulsão do estireno com o oleato de metila acrilado (OMA), monômero 

derivado do ácido oleico. No trabalho de Zhang et al. (2014), nanolatex de PMMA com 

distribuição estreita de tamanho foi preparado a partir do controle da diminuição lenta da taxa 

de alimentação do monômero, do aumento moderado da concentração de surfactante ou da 

diminuição da concentração de monômero. Ferreira et al. (2015) produziram copolímeros a 

partir do  MMA e ácidos graxos do óleo de soja. 

 No caso particular das miniemulsões (Figuras 2.24 e 2.25), estas são classicamente 

definidas como dispersões aquosas de gotículas da fase orgânica relativamente estáveis dentro 

de uma faixa de tamanhos de 50-500 nm, preparadas por um sistema contendo o composto 

orgânico, água, um surfactante e um co-estabilizante (Landfester et al., 1999). No processo de 

polimerização em miniemulsão, as gotas da fase dispersa (composto orgânico) são 

polimerizadas na fase contínua (fase aquosa) e a distribuição do tamanho das partículas 

formadas depende das quantidades e tipos de surfactante e co-estabilizador empregados e das 

condições da dispersão (Landfester, 2006). Diversos estudos têm sido realizados utilizando tal 

técnica de polimerização. Crespy et al. (2006) obtiveram nanocápsulas de polidivinilbenzeno, 

poliestireno e poli(estireno-co-acrilato de butila) através da polimerização em miniemulsão, 

usando surfactante aniônico polimerizável Tego XP-1008 e surfactante não iônico Tego XP-
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1007, além de avaliar o desempenho de diferentes

partículas poliméricas obtidas. 

com núcleo líquido de dodecano, utilizando polimerização em miniemulsão iniciada por 

raio-γ, em que o N-vinil pirrolidona foi usado como monômero polar.

produziram nanopartículas de 

utilizando lecitina como surfactante e elevadas quantidades de miglyol 812 ou óleo

como co-estabilizante. O iniciador 

comparado ao uso de um iniciador de fase orgânica convencional (

isobutironitrila) e conversões 

(2009b) estudaram a formação de nanocápsulas de PMMA carreadoras de substâncias 

terapêuticas através da polimerização em miniemulsão, utilizando surfactante biocompatível e 

biodegradável (lecitina) e o co

coco. Os autores conseguiram encapsular com eficiência as substâncias nas nanocápsulas de 

tamanho entre 200-500 nm de diâmetro.

nanoencapsulamento de quercetina através da polimerização em miniemulsã

avaliar o efeito da razão monômero/co

(2012) obtiveram nanopartículas de PMMA carregadas com benzofenona

polimerização em miniemulsão. 

PMMA carregadas de praziquantel

polimerização em miniemulsão.

Figura 2.24 - Polimerização em Miniemulsão (Fonte: Bernardy, 2009).
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além de avaliar o desempenho de diferentes iniciadores com relação ao

obtidas. Chen et al. (2007) prepararam nanocápsulas 

com núcleo líquido de dodecano, utilizando polimerização em miniemulsão iniciada por 

vinil pirrolidona foi usado como monômero polar.

produziram nanopartículas de PMMA através de reações de polimerização em miniemulsão 

utilizando lecitina como surfactante e elevadas quantidades de miglyol 812 ou óleo

estabilizante. O iniciador par Redox (peróxido de hidrogênio e ácido ascórbico) foi 

comparado ao uso de um iniciador de fase orgânica convencional (

conversões de 90 % foram atingidas em 30 minutos de reação.

(2009b) estudaram a formação de nanocápsulas de PMMA carreadoras de substâncias 

terapêuticas através da polimerização em miniemulsão, utilizando surfactante biocompatível e 

biodegradável (lecitina) e o co-estabilizante hidrofóbico Neobee M5 p

onseguiram encapsular com eficiência as substâncias nas nanocápsulas de 

500 nm de diâmetro. Bernardy et al. (2010)

nanoencapsulamento de quercetina através da polimerização em miniemulsã

avaliar o efeito da razão monômero/co-estabilizante e dos tipos de iniciador

(2012) obtiveram nanopartículas de PMMA carregadas com benzofenona

polimerização em miniemulsão.  Fonseca et al. (2013a,b) produziram nano

adas de praziquantel para o tratamento da esquistossomose pelo processo de 

polimerização em miniemulsão.  

Polimerização em Miniemulsão (Fonte: Bernardy, 2009).
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relação ao tamanho das 

(2007) prepararam nanocápsulas de poliestireno 

com núcleo líquido de dodecano, utilizando polimerização em miniemulsão iniciada por  

vinil pirrolidona foi usado como monômero polar. Romio et al. (2009a) 

através de reações de polimerização em miniemulsão 

utilizando lecitina como surfactante e elevadas quantidades de miglyol 812 ou óleo castor 

io e ácido ascórbico) foi 

comparado ao uso de um iniciador de fase orgânica convencional (2,2′-azo-bis-

30 minutos de reação. Romio et al. 

(2009b) estudaram a formação de nanocápsulas de PMMA carreadoras de substâncias 

terapêuticas através da polimerização em miniemulsão, utilizando surfactante biocompatível e 

zante hidrofóbico Neobee M5 proveniente do óleo de 

onseguiram encapsular com eficiência as substâncias nas nanocápsulas de 

. (2010) estudaram o 

nanoencapsulamento de quercetina através da polimerização em miniemulsão do MMA para 

estabilizante e dos tipos de iniciador. Lorca et al. 

(2012) obtiveram nanopartículas de PMMA carregadas com benzofenona-3 através da 

) produziram nanopartículas de 

para o tratamento da esquistossomose pelo processo de 

 

Polimerização em Miniemulsão (Fonte: Bernardy, 2009). 
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Figura 2.25 - Polimerização em miniemulsão. (a) Pré-emulsificação (b) Nanoemulsificação 

usando alta tensão de cisalhamento (c) Formação das nanopartículas adicionando iniciador 

(Fonte: Allouche, 2013). 

Em relação à microemulsão (Figura 2.26), também denominada de emulsão submicro 

e nanoemulsão, esta consiste numa dispersão coloidal termodinamicamente estável, em que 

um composto orgânico é disperso em água contendo estabilizante (sistema O/W), ou vice-

versa (sistema W/O). As microgotículas formadas se encontram nos tamanhos de diâmetro 

entre 10-100 nm. Geralmente, num sistema convencional de polimerização por microemulsão, 

uma alta concentração de surfactantes é utilizada para formar numerosas micelas compactas e 

robustas, de modo que o espaço formado no interior destas funciona como nanorreator. 

Quando necessário, também são adicionados co-estabilizantes para diminuir a tensão 

interfacial abaixo do valor obtido pelo emulsificante. Embora esta técnica seja empregada 

largamente para a produção de nanopartículas poliméricas, a mesma tem como desvantagem o 

uso de uma alta concentração de surfactante (7-15 %) para estabilizar um teor de monômero 

relativamente baixo (inferior a 10 %). Particularmente, em aplicações biomédica e 

farmacêutica, este aspecto pode ser considerado um fator limitante de uso. 

O uso de macromonômeros ou macroiniciadores (que também funcionam como 

cossurfactantes) é uma alternativa para ultrapassar esta desvantagem, aumentando a razão 

entre monômero e agente tensoativo para produzir látexes com tamanhos de partículas 

menores. Uma variação da microemulsão, com o objetivo de obter nanopartículas menores do 

que 10 nm, é a chamada polimerização em microemulsão diferencial, onde a alimentação do 

monômero é realizada continuamente ou por gotejamento a baixas vazões (aproximadamente 

0,15 mL/min). 

Alguns autores utilizaram a técnica de microemulsão para a obtenção de 

nanopartículas poliméricas. Xu et al., (1999) produziram nanopartículas de PMMA com 

tamanho de diâmetro variando de 48 a 259 nm. Babaç et al. (2004) produziram nanopartículas 
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do copolímero de metacrilato de metila e metacrilato de butila por microemulsão na presença 

de poli(acetil etilenimina) como cossurfactante com terminação pelo ácido maleico. O 

diâmetro médio das nanopartículas ficou na faixa de 40-96 nm. Wang et al. (2011) 

produziram nanopartículas de PMMA na faixa de 2-5 nm, com uma concentração de sólidos 

de mais de 13 % em massa usando o sistema de polimerização em microemulsão diferencial 

com nucleação micelar. Usando também a polimerização em microemulsão diferencial, Yuan 

et al. (2013) prepararam nanopartículas de PMMA com tamanhos entre 5,0-80,0 nm. 

 

Figura 2.26 - Microemulsão (Fonte:Wang et al., 2011). 

2.3.2.5 - Polimerização interfacial 

A polimerização interfacial consiste em um método de preparação de nanopartículas 

poliméricas, onde a polimerização do monômero ocorre apenas na interface da gota, gerando 

nanocápsulas. Diferentes estratégias podem ser utilizadas (Figura 2.27), de acordo com a 

formulação selecionada e o modo de inserção do monômero (na fase contínua de um sistema 

emulsificado e /ou na fase dispersa). Na primeira estratégia (Figura 2.27-1), o monômero, 

geralmente hidrofóbico, é inserido na fase contínua emulsionada W/O. Na segunda estratégia 

(Figura 2.27-2), o monômero é inserido na fase dispersa em forma de gotículas ou o iniciador 

é inserido na fase contínua. Na terceira estratégia (Figura 2.27-3), duas espécies reativas de 

diferentes solubilidades são introduzidas, respectivamente, nas fases contínua e dispersa. A 

reação ocorre na interface dos dois líquidos. Este método é o mais usado na geração de 

nanocápsulas e pode ser aplicado em sistemas contínuos com membrana, como mostrado na 

Figura 2.27-4. 
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Figura 2.27 - Polimerização 

de monômero na fase aquosa (3) Inserção de monômero na

(4) Polimerização usando uma membrana (Fonte: Allouche, 2013).

2.4 - Técnicas para geração de

Nos sistemas de polimerização por sus

monômero é um fator relevante na formação da partícula polimérica 

finais. As técnicas de geração de gotas requerem uma significativa 

alta força de cisalhamento, visando

gotículas. Em geral, a geração das gotas pode ser feita: por agitação mecânica, através de 

misturadores de alta tensão de cisalhamento usados industrialmente; por homogeinizadores de 

alta pressão, tais como os microfluidizadores e os ultrassonificadores, ambos usados em 

escala laboratorial; e por atomizadores com diferentes configurações (Gurav 
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Polimerização interfacial. (1) Inserção de monômero na fase oleosa (2) Inserção 

de monômero na fase aquosa (3) Inserção de monômero na fase oleosa e aquosa

(4) Polimerização usando uma membrana (Fonte: Allouche, 2013).

geração de gotas de monômero na polimerização

Nos sistemas de polimerização por suspensão ou emulsão, o tamanho da gota do 

monômero é um fator relevante na formação da partícula polimérica e nas suas propriedades 

As técnicas de geração de gotas requerem uma significativa quantidade de 

alta força de cisalhamento, visando superar a viscosidade e promover a 

Em geral, a geração das gotas pode ser feita: por agitação mecânica, através de 

misturadores de alta tensão de cisalhamento usados industrialmente; por homogeinizadores de 

os microfluidizadores e os ultrassonificadores, ambos usados em 

escala laboratorial; e por atomizadores com diferentes configurações (Gurav 
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(1) Inserção de monômero na fase oleosa (2) Inserção 

oleosa e aquosa 

(4) Polimerização usando uma membrana (Fonte: Allouche, 2013). 

na polimerização 

pensão ou emulsão, o tamanho da gota do 

e nas suas propriedades 

quantidade de energia e 

promover a dispersão das 

Em geral, a geração das gotas pode ser feita: por agitação mecânica, através de 

misturadores de alta tensão de cisalhamento usados industrialmente; por homogeinizadores de 

os microfluidizadores e os ultrassonificadores, ambos usados em 

escala laboratorial; e por atomizadores com diferentes configurações (Gurav et al., 1993). 
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Na maioria dos casos, a agitação

entre 2 e 5 µm. A dispersão das gotículas 

de alta tensão cisalhante mantendo equilíbrio d

das gotas. Para se obterem gotículas com dimensões inferiores a 1 µm, faz

submeter a solução a uma tensão de cisalhamento elevada, podendo

homogeinizadores de alta pressão.

Um dos dispositivos

estator (Figura 2.28), onde uma tensão de cisalhamento

das gotas levando à sua ruptura em tamanhos menores.

 

Figura 2.28

Os moinhos coloidais são um tipo de sistema rotor

uma emulsão bruta entre uma superfície estacionária e uma superfície rotativa separadas por 

um pequeno e ajustável espaço livre (Figura 2.29).

é submetido ao corte por turbulência

Figura 2.29 - Moinho coloidal (Fonte: Vauthier
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Na maioria dos casos, a agitação em fase aquosa origina gotículas com dimensões 

spersão das gotículas pode ser realizada pela aplicação de um mecanismo 

mantendo equilíbrio do fenômeno de rompimento e de coalescência

Para se obterem gotículas com dimensões inferiores a 1 µm, faz

er a solução a uma tensão de cisalhamento elevada, podendo-

homogeinizadores de alta pressão. 

s mais utilizados na geração de gotículas é o agitador do tipo rotor

), onde uma tensão de cisalhamento é aplicada para induzir a deformação 

das gotas levando à sua ruptura em tamanhos menores. 

 

28 - Sistema Rotor-estator (Fonte: Allouche, 2013).

Os moinhos coloidais são um tipo de sistema rotor-estator e consistem na passagem de 

uma emulsão bruta entre uma superfície estacionária e uma superfície rotativa separadas por 

um pequeno e ajustável espaço livre (Figura 2.29). Ao passar entre essas 

turbulência se dispersando na fase interna. 

Moinho coloidal (Fonte: Vauthier & Bouchemal, 2011).
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gotículas com dimensões 

realizada pela aplicação de um mecanismo 

o fenômeno de rompimento e de coalescência 

Para se obterem gotículas com dimensões inferiores a 1 µm, faz-se necessário 

-se usar ultrassons ou 

mais utilizados na geração de gotículas é o agitador do tipo rotor-

é aplicada para induzir a deformação 

estator (Fonte: Allouche, 2013). 

ator e consistem na passagem de 

uma emulsão bruta entre uma superfície estacionária e uma superfície rotativa separadas por 

Ao passar entre essas superfícies, o líquido 

 

& Bouchemal, 2011). 
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Os homogeinizadores de alta pressão exigem uma preparação prévia de uma emulsão 

com gotículas de cerca de 10 µm, que pode ser realizada, por exemplo, por um moinho 

coloidal de rotor-estator.  A emulsão é inserida numa câmara e forçada a passar por válvulas 

de restrição sob pressão elevada (cerca de 1000 bar), conforme mostrado na Figura 2.30. No 

caso em que a emulsão é dividida em dois fluxos, tem-se o tipo microfluidizador (Figura 

2.31). Os homogeinizadores de alta pressão requerem uma bomba para injeção do líquido que 

pode ter até 7 pistões, com regulagem hidráulica. A bomba injeta o líquido através da válvula 

de restrição sob pressão elevada, com 1 ou 2 estágios de homogeneização. A passagem da 

emulsão pela restrição induz a quebra das gotas, promovida pelo aumento da velocidade do 

escoamento e diminuição da pressão a jusante. 

 

Figura 2.30 - Homogeinizador de alta pressão (Fonte: Vauthier & Bouchemal, 2011). 

Na microfluidização (Figura 2.31), a mistura passa através da câmara de interação, a 

qual consiste em um sistema de microcanais, que a divide em dois fluxos. Tais fluxos ao 

serem recombinados, produzem impacto, cisalhamento e cavitação, resultando na redução da 

gota.  

 

Figura 2.31 - Microfluidizização (Fonte: Vauthier & Bouchemal, 2011). 

As técnicas de ultrassom estão sendo utilizadas alternativamente à homogeneização de 

alta pressão. Na ultrassonificação (Figura 2.32), as gotas são quebradas pela energia 

proveniente da cavitação acústica, sendo utilizada principalmente em escala laboratorial. Num 
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sistema de ultrassom, a formação, o crescimento e 

causados pelas flutuações de 

turbulência altamente localizados, ocorrendo uma implosão em uma escala microscópica. É

acúmulo destas implosões que constitui a base

al., 2009), como pode ser visto na Figura 2.

geração de gotas, a ultrassonificação apresenta alguns aspectos limitante

possibilidade de contaminação com titânio, geração de nanopartículas com significativa 

polidispersão, indução de reações químicas ou degradação,

em nível de escala industrial por causa da região de elevada int

focada em uma pequena zona imediatamente adjacente à face do transdutor (Quintanar

Guerrero et al., 1998). 

Figura 2.32 - Ultrassonificação (Fonte: Vauthier & Bouchemal, 2011).

 

Figura 2.33 - Processo de polimerização em mi
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rassom, a formação, o crescimento e subsequente colapso

causados pelas flutuações de pressão da onda acústica. Tal colapso causa extremos níveis de 

turbulência altamente localizados, ocorrendo uma implosão em uma escala microscópica. É

mulo destas implosões que constitui a base da homogeneização por ultrassom (Leong 

, como pode ser visto na Figura 2.33. Embora seja uma técnica bastante eficiente na 

geração de gotas, a ultrassonificação apresenta alguns aspectos limitante

possibilidade de contaminação com titânio, geração de nanopartículas com significativa 

polidispersão, indução de reações químicas ou degradação, além de dificuldade de ampliação 

em nível de escala industrial por causa da região de elevada intensidade de cisalhamento est

focada em uma pequena zona imediatamente adjacente à face do transdutor (Quintanar

Ultrassonificação (Fonte: Vauthier & Bouchemal, 2011).

Processo de polimerização em minemulsão induzido por ultrassom

(Fonte: Teo et al., 2008). 
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subsequente colapso de microbolhas são 

onda acústica. Tal colapso causa extremos níveis de 

turbulência altamente localizados, ocorrendo uma implosão em uma escala microscópica. É o 

homogeneização por ultrassom (Leong et 

Embora seja uma técnica bastante eficiente na 

geração de gotas, a ultrassonificação apresenta alguns aspectos limitantes, tais como: 

possibilidade de contaminação com titânio, geração de nanopartículas com significativa 

além de dificuldade de ampliação 

ensidade de cisalhamento estar 

focada em uma pequena zona imediatamente adjacente à face do transdutor (Quintanar-

 

Ultrassonificação (Fonte: Vauthier & Bouchemal, 2011). 

 

nemulsão induzido por ultrassom 
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A atomização é o processo em que um líquido é forçado a passar através de um bico, 

permitindo a calibração do líquido em gotas. O diâmetro médio das gotículas e uniformidade 

de tamanhos estão relacionados com o tipo de atomizador, as condições operacionais e as 

propriedades físicas do material a ser atomizado. Os tipos de atomizadores são: bicos de 

pressão, que necessitam de bombas de alta pressão para permitir a passagem do fluido pelo 

pequeno orifício, podendo atingir tamanhos de gotas de 10 a 800 µm, dependendo do valor da 

pressão admitido na alimentação; atomizador duplo fluido ou pneumático, onde a pressão de 

um gás permite a quebra da gota numa distribuição de tamanhos na faixa de 5 a 300 µm; e 

atomizador centrífugo ou disco rotativo, em que um disco gira na extremidade de um eixo, 

pulverizando o fluido (Filková et al., 2006).  

A atomização para a geração de gotas é bastante aplicada nas técnicas não reativas de 

obtenção de nanopartículas de polímeros, tais como: tecnologia supercrítica, spray drying e 

piezoelétrica. No entanto, o uso de atomização em técnicas de polimerização tem sido um 

assunto recentemente explorado como um método alternativo para formação de gotículas de 

monômero nos processos de polimerização. 

Mishra & Chatterjee (2011, 2012 e 2013) propuseram a quebra de gotas de monômero 

utilizando um atomizador, sendo estas dispersas em um meio reacional aquoso contendo 

surfactante, cossurfactante e iniciador. Como resultado, partículas são formadas por 

polimerização em microemulsão. Mishra & Chatterjee (2011) produziram com o método, 

poliestireno, poliacrilonitrila e o copolímero de estireno e acrilonitrila com diferentes 

proporções de monômeros e com tamanho de partículas na faixa de 10 a 100 nm, usando 

persulfato de amônia (APS) e peróxido de benzoíla (BPO) como iniciador térmico, dodecil 

sulfato de sódio (SDS) como surfactante e n-pentanol como cossurfactante. Os monômeros 

geralmente foram inseridos no meio reacional, através do atomizador conectado a um 

compressor recíproco, numa baixa taxa de alimentação (0,2 g/min), totalizando cerca de  

8,33 horas de alimentação. Após a completa inserção do monômero, a reação foi mantida 

ainda por mais 1h. Devido à significativa concentração de surfactante e cossurfactante 

utilizada e à baixa taxa de alimentação do monômero, a polimerização foi conduzida em 

condições favoráveis à microemulsão. 

Em outro estudo, Mishra et al. (2011) propuseram uma tentativa de obtenção de 

nanopartículas do tipo casca de PS e núcleo de carbonato de cálcio (CaCO3) usando a mesma 

técnica adaptada para dois atomizadores. O CaCO3 foi previamente modificado com o agente 

de acoplamento trietoxivinilsilano (TEVS) e KPS, SDS e n-pentanol, foram usados como 

iniciador, surfactante e cossurfactante, respectivamente. O monômero foi adicionado por um 
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atomizador em 12,5 minutos (numa taxa de 1,2 g/min) através de uma bomba de baixa 

pressão. Pelo segundo atomizador, também usando bomba, foi inserido o CaCO3 modificado 

em 1,1 minutos (numa taxa de 5,4 g/s). A reação após inserção de monômero foi mantida por 

1,5 h. Neste trabalho, as nanopartículas de CaCO3/PS obtidas estavam no tamanho inferior a 

100 nm. Tais partículas foram isoladas e incorporadas em uma matriz de PP. 

Na mesma linha de estudo, Chatterjee & Mishra (2012) relataram a síntese de 

nanopartículas de poliestireno de tamanho controlado na mesma faixa entre 10 a 100 nm, com 

as mesmas condições operacionais de Mishra & Chatterjee (2011). Os autores também 

analisaram o efeito da concentração dos iniciadores no tamanho e morfologia das partículas 

de PS. As nanopartículas isoladas de PS foram misturadas com polipropileno (PP) para 

obtenção de uma blenda com o intuito de analisar suas propriedades reológicas, térmicas e 

mecânicas. Chatterjee & Mishra (2013) também propuseram a obtenção de nanopartículas 

casca e núcleo de poliestireno (PS)/carbonato de cálcio(CaCO3) e de poli(metacrilato de 

metila)(PMMA)/carbonato de cálcio(CaCO3), para produzir nanocompósitos com PP. De 

modo análogo aos trabalhos anteriores, os autores analisaram suas propriedades reológicas, 

térmicas e mecânicas. As nanopartículas foram obtidas em tamanhos inferiores a 100 nm, nas 

mesmas condições operacionais de Mishra et al. (2011). 

Fernandes et al., (2014) também desenvolveram uma técnica de quebra de gotas de 

monômero através da atomização por duplo fluido, conduzindo polimerização em 

miniemulsão e suspensão pela dispersão das gotículas em um meio reacional aquoso. Neste 

estudo, foram feitas polimerizações de MMA e St e as partículas obtidas foram investigadas 

quanto ao tamanho e a morfologia da partícula através de análises de DTP e de microscopia, 

encontrando-se tamanhos entre 40-300 nm com características morfologicamente esféricas. 

Nesta técnica, o monômero foi inserido por uma bomba com vazão constante através de um 

atomizador de duplo fluido, onde nitrogênio também era alimentado para promover a quebra 

das gotas de monômero e garantir a atmosfera inerte da reação. Após a temperatura do meio 

reacional atingir 60 °C, o monômero foi atomizado completamente na vazão estabelecida, 

sendo a polimerização conduzida por cerca de duas horas. Na polimerização em miniemulsão 

do PMMA foram testados os iniciadores: ácido ascórbico com peróxido de hidrogênio na 

forma de um par redox e persulfato de potássio (KPS). Como agente emulsificante foi usado 

lauril sulfato de sódio (SLS). Na polimerização de suspensão do PMMA e do PS, o iniciador 

utilizado foi o peróxido de benzoíla (BPO). Os agentes de suspensão utilizados foram amido 

solúvel e poli(álcool vinílico) (PVA). 
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A atomização para gerar gotas de monômero nos processos de polimerização 

apresenta aspectos relevantes quando comparados aos métodos convencionais (agitação 

mecânica, homogeinizadores de alta pressão e ultrassom).  Em particular, a atomização do 

tipo duplo fluido faz uso de equipamentos simples (bomba, linha de gás e bico atomizador) e 

de baixo custo de instalação e operação, não demandando um consumo energético elevado. 

Além disso, pode ser facilmente adaptada para equipamentos que operam em escala 

industrial. Esses fatores são bastante relevantes na escolha do dispositivo para a redução das 

gotas, pois a busca de um processo de dispersão a baixo custo e eficiente, e ainda de fácil 

escalonamento é uma demanda realmente necessária no cenário industrial atual. 

 Na atomização, as gotículas são inseridas desde o início da reação, reduzindo o tempo 

de processamento, já que com as outras técnicas as gotículas precisam ser previamente 

formadas. Na atomização, o principal cuidado que se deve ter ao final do processamento é a 

limpeza das linhas de alimentação de monômero e do bico atomizador, para evitar que 

monômero residual possa polimerizar causando entupimentos. Porém, a limpeza pode ser 

facilmente conduzida, bombeando-se solvente orgânico para retirada do monômero residual e 

bombeando-se água para completar a remoção do solvente de limpeza. Ainda assim, tal 

procedimento de limpeza nos atomizadores pode ser considerado mais simples do que em 

outros dispositivos de geração de gotas para polimerização. 

Um método também alternativo de geração de gotas foi proposto por Chen et al. 

(2010), em que o monômero foi vaporizado e alimentado no meio reacional na forma de um 

micro borbulhamento. Os autores produziram nanopartículas de PMMA por polimerização em 

microemulsão e produziram nanocápsulas de PMMA/PS a partir do vapor de monômero de 

estireno inserido no meio reacional contendo nanopartículas de PMMA como semente. Os 

autores obtiveram nanopartículas de polímero com diâmetro inferior a 42 nm. 
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3. Metodologia 

O trabalho está baseado na proposta de desenvolvimento de um sistema para síntese de 

partículas poliméricas em suspensão e em miniemulsão, a partir da polimerização via 

atomização de monômeros. A presente metodologia está apresentada em quatro etapas com o 

objetivo de destacar as mudanças implementadas durante o desenvolvimento do sistema 

proposto. 

3.1 - Materiais 

Os monômeros usados nas reações de polimerização realizadas neste trabalho foram: 

metacrilato de metila (MMA) e estireno (St), obtidos da empresa Sigma-Aldrich. Os 

iniciadores utilizados nas polimerizações em miniemulsão foram: o par redox (peróxido de 

hidrogênio H2O2 e ácido ascórbico) e o persulfato de potássio (KPS), obtidos da empresa 

Synth. O iniciador utilizado nas polimerizações em suspensão foi o peróxido de benzoíla 

(BPO), adquirido da empresa Vetec Química. O agente emulsificante lauril sulfato de sódio 

(SLS) utilizado nas miniemulsões foi adquirido da empresa Vetec Química.  Os agentes de 

suspensão utilizados nas polimerizações em suspensão foram: amido solúvel, hidróxido de 

magnésio e poli(álcool vinílico) (PVA), todos obtidos da empresa Vetec Química. 

Hidroquinona, utilizada como inibidor/finalizador da polimerização, foi adquirida da empresa 

Synth. Óleo de moringa foi usado em reações para carreamento de composto ativo, tendo sido 

adquirido de amostras resultantes de experimentos de extração por solventes realizada no 

Laboratório de Tecnologia Supercrítica e Biodiesel/DEQ/UFRN. O gás nitrogênio (N2) 

utilizado em todos os experimentos foi adquirido da empresa White Martins. É importante 

destacar que todos os materiais foram usados como recebido, sem qualquer purificação 

adicional. 

3.2 - Parte experimental 

O fluxograma geral, apresentado na Figura 3.1, sintetiza as 4 etapas deste trabalho, 

tendo como destaque os produtos obtidos com o sistema montado em cada etapa. Foram 

realizadas reações de polimerizações em miniemulsão e em suspensão em todas as etapas, 

obtendo-se PMMA, PS, o copolímero estireno-metacrilato (STMMA) e PMMA e PS com 

óleo de moringa. As mudanças no sistema estão descritas detalhadamente nos tópicos 

seguintes. 
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Figura 3.1- Fluxograma geral das etapas desenvolvidas no presente trabalho. 

3.2.1 - ETAPA I 

 Na primeira etapa, uma configuração inicial do sistema foi montada e testes 

experimentais preliminares foram realizados. 

3.2.1.1 - Sistema experimental 

O sistema experimental foi montado conforme o esquema apresentado na Figura 3.2, 

tendo-se: (1) cilindro em aço inox com capacidade volumétrica de 150 mL usado como um 

vaso de alimentação do monômero e pressurizado com N2 (Marca Hoke, modelo HSSC15-

3BL DOT-3E1800 2M5400 09/06); (2) válvula esfera usada na inserção de monômero 

pressurizado (marca Geneere modelo PN63 ¼ 316); (3) bico atomizador do tipo duplo fluido, 

onde monômero pressurizado e N2 são alimentados por entradas separadas e misturados na 

câmera imediatamente antes da quebra da gota no orifício de saída do atomizador (Oliveira 

Filho, 2007); (4) termômetro com mostrador digital (marca Incoterm, escala -50 a 300 °C); 

(5) balão de fundo chato de 3 bocas anguladas usado como reator (marca Roni Alzi, 500 mL); 

(6) banho térmico de água usado para manter o reator aquecido (vidro temperado); (7) placa 

aquecedora com agitação magnética (marca Fisaton, modelo 752A) para distribuição de calor 

no banho térmico de água; (8) válvula reguladora de pressão das linhas de N2 (marca Linde 

HiQ); (9) cilindro do gás N2 (marca White Martins) usado na pressurização do monômero e 

na atomização, além da manutenção do ambiente inerte no interior do reator através do 

próprio fluxo contínuo de N2 oriundo do bico atomizador. 
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Figura 

3.2.1.1.1 - O atomizador 

O atomizador utilizado no presente estudo foi projetado originalmente para o sistema 

de secagem do tipo spray drying

Este atomizador (Figuras 3.

confeccionado em aço inox e contendo uma entrada para o gás e outra para o líquido. Na 

câmera de mistura, o líquido é inserido através de uma 

0,36 mm) e entra em contato com o gás, misturando

longo e estreito (Figura 3.5

atomizador. 

 

Figura 3.2 - Primeiro sistema experimental. 

O atomizador utilizado no presente estudo foi projetado originalmente para o sistema 

drying usado por Oliveira Filho (2007) em sua tese de doutorado.

Este atomizador (Figuras 3.3 e 3.4) é do tipo duplo fluido com câmera de mistura externa, 

confeccionado em aço inox e contendo uma entrada para o gás e outra para o líquido. Na 

câmera de mistura, o líquido é inserido através de uma agulha (diâmetro de orifício de

0,36 mm) e entra em contato com o gás, misturando-se para formarem um jato cone cheio

5), após a passagem pelo orifício (diâmetro de 0,5 mm) na saída do 

 

Figura 3.3 - Atomizador visão geral. 
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O atomizador utilizado no presente estudo foi projetado originalmente para o sistema 

usado por Oliveira Filho (2007) em sua tese de doutorado. 

câmera de mistura externa, 

confeccionado em aço inox e contendo uma entrada para o gás e outra para o líquido. Na 

agulha (diâmetro de orifício de 

ara formarem um jato cone cheio, 

), após a passagem pelo orifício (diâmetro de 0,5 mm) na saída do 
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Figura 

Figura 

 Para adequação do atomizador ao sistema de polimerização, já que o mesmo foi 

projetado para uso em secadores 

o intuito de obter as melhores condições de pressão no bico 

cone cheio, longo e estreito.

monômero foi estabelecida com um valor maior que a pressão de alimentação contínua do N

no atomizador, evitando-se o retorno de monômero durante a alimentação.

foram realizados com pressões 

de 2, 3 e 4 bar no vaso de alimentação de monômero

 A sequência de procedimento

monômero por N2; (ii) adição de líquido no vaso de monômero (20 g) e pressurização do 

mesmo até o valor escolhido; (iii) alimentação do gás N

pressão desejada; (iv) abertura da válvula de alimentação de monômero para o bico, 

observando-se a formação do jato 

 Após os testes, as pressões 

foram de 1 e 2 bar para o N

monômero.  

Figura 3.4 - Atomizador - detalhes internos. 

 

Figura 3.5 - Jato formado pelo atomizador. 

Para adequação do atomizador ao sistema de polimerização, já que o mesmo foi 

secadores spray dryers, alguns testes preliminares foram efetuados com 

o intuito de obter as melhores condições de pressão no bico atomizador para

longo e estreito. No presente estudo, a pressão do vaso de alimentação de 

o foi estabelecida com um valor maior que a pressão de alimentação contínua do N

se o retorno de monômero durante a alimentação.

pressões de 1, 2 e 3 bar no gás de alimentação para o bico at

alimentação de monômero.   

procedimentos executados nestes testes foi: (i) inertização do vaso de 

; (ii) adição de líquido no vaso de monômero (20 g) e pressurização do 

escolhido; (iii) alimentação do gás N2 no bico atomizador de acordo com a 

pressão desejada; (iv) abertura da válvula de alimentação de monômero para o bico, 

se a formação do jato spray. 

s pressões observadas como mais adequadas à formação do jato 

N2 alimentado no bico atomizador e 4 bar no vaso de 
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Para adequação do atomizador ao sistema de polimerização, já que o mesmo foi 

, alguns testes preliminares foram efetuados com 

atomizador para formar um jato 

No presente estudo, a pressão do vaso de alimentação de 

o foi estabelecida com um valor maior que a pressão de alimentação contínua do N2 

se o retorno de monômero durante a alimentação. Para tal, os testes 

para o bico atomizador e 

nestes testes foi: (i) inertização do vaso de 

; (ii) adição de líquido no vaso de monômero (20 g) e pressurização do 

no bico atomizador de acordo com a 

pressão desejada; (iv) abertura da válvula de alimentação de monômero para o bico, 

à formação do jato spray 

bico atomizador e 4 bar no vaso de alimentação de 
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3.2.1.2 - Formulações das polimerizações em miniemulsão e suspensão - Etapa I 

As reações de polimerização em miniemulsão e em suspensão foram realizadas, 

baseadas nas formulações de Pinto (2006), Bernardy (2009) e Besteti (2009), estando 

resumidas nas Tabelas 3.1 e 3.2. Nesta etapa, o monômero utilizado nas polimerizações em 

miniemulsão e suspensão foi o metacrilato de metila (MMA). O monômero MMA foi 

escolhido principalmente pelo fato da proposta, a princípio, ser de produzir partículas 

biocompatíveis. 

Tabela 3.1 - Formulações das polimerizações em miniemulsão realizadas na Etapa I. 

Formulação das miniemulsões baseada em Besteti (2009) - Experimentos 1-4. 
Fase Aquosa (reator) 

Meio Água destilada  22,4 g 
Agente emulsificante Lauril Sulfato de Sódio (SLS) 0,5 g 
Iniciador Persulfato de Potássio (KPS) 0,06 g 
Agente tamponante Bicarbonato de sódio 0,06 g 

Fase Orgânica (cilindro de alimentação) 
Monômero MMA  10 mL e 20 mL 
Agente emulsificante Lauril Sulfato de Sódio (SLS) 0,5 g 
Iniciador Persulfato de Potássio (KPS) 0,06 g 
Agente tamponante Bicarbonato de sódio 0,06 g 

 
Formulação das miniemulsões baseada em Bernardy (2009) - Experimentos 5-12. 

Fase Aquosa (reator) 
Meio Água destilada  80 g 
Agente emulsificante Lauril Sulfato de Sódio (SLS) 0,01 g 

Iniciador Par redox 
Ácido Ascórbico 0,16 g 
H2O2 0,1 g 

Fase Orgânica (cilindro de alimentação) 
Monômero MMA  20 g 
Agente emulsificante Lauril Sulfato de Sódio (SLS) 0,3 g 

Iniciador Par redox 
Ácido Ascórbico 0,0075 g 
H2O2 0,05 g 

 

Tabela 3.2 - Formulação das polimerizações em suspensão realizadas na Etapa I. 

Formulação das suspensões baseada em Besteti (2009) - Experimentos 13-19. 
Fase Aquosa (reator) 

Meio Água destilada 80 g 

Agente de suspensão 
Hidróxido de magnésio, Amido solúvel, 
Fosfato mono + dissódico 

0,3 g 

Fase Orgânica (cilindro de alimentação) 
Monômero MMA 20 g 
Iniciador Peróxido de benzoíla (BPO) 0,2 g 
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3.2.1.3 - Procedimento experimental das polimerizações por atomização - Etapa I 

Foram realizadas polimerizações em miniemulsão e em suspensão, utilizando o sistema 

montado conforme descrito previamente (Figura 3.2). As reações em miniemulsão foram 

feitas em condições experimentais variando-se o tempo da polimerização e o tipo de iniciador. 

Já nas polimerizações em suspensão, além de avaliar o tempo de duração da polimerização, 

também foi variado o tipo de agente de suspensão na reação.  

• Miniemulsões 

O procedimento para as polimerizações em miniemulsões consistiu inicialmente na 

preparação de uma solução aquosa contendo iniciador, agente emulsificante e agente 

tamponante. A solução preparada em cada experimento foi aquecida no reator sob agitação 

magnética até atingir a temperatura de aproximadamente 70 °C, mantendo-se o meio inerte 

por fluxo contínuo de N2 com 0,5 bar de pressão. 

Antes de cada polimerização em miniemulsão, o monômero foi misturado com uma 

fração de agente emulsificante e de iniciador, sendo a transferência do monômero feita por 

diferença de pressão, com base num vácuo prévio estabelecido no cilindro de alimentação. 

Após a transferência do monômero, o cilindro de alimentação de monômero foi pressurizado 

com N2 a 4 bar.  

Após a temperatura do meio reacional atingir 70 °C, a pressão do N2 na alimentação do 

atomizador foi estabelecida em 1 bar e a formação do jato spray foi iniciada com a inserção 

do monômero contido no cilindro de alimentação. Desta forma, o instante da atomização das 

gotículas sobre o meio reacional em agitação foi considerado como a partida da polimerização 

e a contagem do tempo de reação foi feita a partir deste instante. 

• Suspensões 

 As reações em suspensão foram realizadas de forma similar às polimerizações em 

miniemulsão. Em cada corrida experimental, inicialmente uma solução aquosa contendo 

agente de suspensão foi preparada e adicionada ao reator, sendo aquecida sob agitação 

magnética até 70 °C e mantendo-se o meio inerte através de um fluxo de N2 a 0,5 bar.  

A preparação do monômero foi feita solubilizando-se um iniciador organossolúvel ao 

monômero sob agitação magnética e em temperatura ambiente, sendo a mistura transferida 

posteriormente ao cilindro de alimentação e pressurizada a 4 bar. 

Após a temperatura do meio reacional atingir 70 °C, a pressão do N2 na alimentação do 

atomizador foi estabelecida em 1 bar e a formação do jato spray foi iniciada com a inserção 

do monômero contido no cilindro de alimentação. O instante da atomização das gotículas 
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sobre o meio reacional em agitação foi considerado como a partida da polimerização e a 

contagem do tempo de reação foi feita a partir deste instante. 

3.2.1.4 - Reações 

 A primeira etapa do trabalho, correspondente aos testes experimentais preliminares 

realizados no sistema mostrado na Figura 3.2, teve o intuito de avaliar inicialmente a 

aplicação da técnica de polimerização por atomização proposta neste estudo. 

Os experimentos realizados na Etapa I estão descritos na Tabela 3.3. Os experimentos 

1 a 4 foram realizados utilizando tamponante e iniciador KPS, considerando na formulação a 

adição de uma fração do iniciador junto com o monômero MMA.  Nos experimentos 5 a 12, 

utilizou-se como iniciador o par redox nas miniemulsões, variando-se o tempo de reação de 

1 até 4 horas. Nas reações 13 a 19, foram feitas polimerizações em suspensão, avaliando-se os 

seguintes surfactantes: a dupla fosfato monossódio + fosfato dissódico, hidróxido de 

magnésio e amido solúvel. As amostras das reações concluídas com desempenho satisfatório 

foram separadas para análise de DLS, granulometria e microscopia. 

Tabela 3.3 - Reações realizadas na fase I. 

Exp. Tipo de 
polimerização 

Tamponante Iniciador Estabilizante Tempo de 
reação 

I1 Miniemulsão NaHCO3 KPS SLS  
I2 Miniemulsão NaHCO3 KPS SLS 1h 
I3 Miniemulsão NaHCO3 KPS SLS 4h 
I4 Miniemulsão NaHCO3 KPS SLS 3h 
I5 Miniemulsão - Par redox SLS 1h 
I6 Miniemulsão - Par redox SLS 2h10min 
I7 Miniemulsão - Par redox SLS 2h15min 
I8 Miniemulsão - Par redox SLS 3h10min 
I9 Miniemulsão - Par redox SLS 4h 

I10 Miniemulsão - Par redox SLS 1h 
I11 Miniemulsão - Par redox SLS 2h06min 
I12 Miniemulsão - Par redox SLS 2h 

I13 Suspensão - BPO 
Fosfato mono + 

dissódico diluído 
1h 

I14 Suspensão - BPO 
Fosfato mono + 

dissódico diluído 
3h 

I15 Suspensão - BPO 
Fosfato mono + 

dissódico diluído 
1h 

I16 Suspensão - BPO Hidróxido de magnésio 2h07min 
I17 Suspensão - BPO Hidróxido de magnésio  
I18 Suspensão - BPO Amido solúvel 2h 
I19 Suspensão - BPO Amido solúvel 3h 
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3.2.2 - ETAPA II 

Na Etapa II, foram feitas mudanças no sistema com o objetivo de melhorar as 

limitações observadas com o sistema montado na Etapa I, principalmente no que se refere à 

baixa produção de polímero devido às perdas de monômero por arraste. Dentre as mudanças, 

destaca-se: (i) a utilização de um condensador tipo bola, conectado a terceira boca do reator 

de vidro, sendo resfriado por um banho em temperatura constante de 15 °C (em destaque na 

Figura 3.6); e (ii) a utilização de uma bomba (modelo ConstaMetric® 3200) para alimentação 

com vazão controlada do monômero no bico atomizador. 

Na Etapa II, além das mudanças no sistema, também se buscou verificar a relação das 

variáveis de operação com o diâmetro das partículas formadas e a concentração de sólidos 

produzidos. Para tal, variou-se: a pressão do N2 na atomização; a concentração de 

estabilizante nas polimerizações; e a vazão de alimentação do monômero.  

3.2.2.1 - Sistema experimental 

O esquema do sistema experimental modificado está apresentado na Figura 3.6, tendo-

se: (1) recipiente contendo o monômero a ser alimentado; (2) linha de N2, usado na 

inertização do monômero e no bico atomizador; (3) bico atomizador; (4) bomba da 

alimentação de monômero; (5) cilindro de gás N2; (6) válvula reguladora de pressão das 

linhas de N2; (7) reator com 3 bocas anguladas; (8) manta aquecedora com agitação magnética 

(modelo Fisatom 102M); (9) termômetro com mostrador digital; (10) condensador tipo bola 

(Pyrex); (11) banho termostatizado (modelo Tecnal TE-184). 

 

Figura 3.6 - Sistema experimental da Etapa II. 
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3.2.2.2 - Formulações das polimerizações em miniemulsão e suspensão - Etapa II 

 As reações de polimerização em miniemulsão e em suspensão foram realizadas, 

baseadas nas formulações de Bernardy (2009), estando resumidas nas Tabelas 3.4 e 3.5. Nesta 

etapa, os monômeros utilizados nas polimerizações em miniemulsão e suspensão foram o 

metacrilato de metila (MMA) e o estireno (St). A quantidade de estabilizante foi variada entre 

0,16 e 0,48 g para as miniemulsões e 0,2 e 0,6 g para as suspensões. 

Tabela 3.4 - Formulação para as polimerizações em miniemulsão da Etapa II. 

Fase Aquosa (reator) 
Meio Água destilada  80 g 
Agente emulsificante Lauril Sulfato de Sódio (SLS) 0,16; 0,32; 0,48g 

Iniciador Par redox 
Ácido Ascórbico 0,16 g 
H2O2 0,1 g 

Fase Orgânica (alimentação da bomba) 
Monômero MMA ou Estireno 20 g 
Água para arraste Água destilada 25 g 

 

Tabela 3.5 - Formulação para as polimerizações em suspensão da Etapa II. 

Fase Aquosa (reator) 
Meio Água destilada 80 g 

Agente de suspensão 
Amido ou Poli(álcool vinílico)ou 
Mg(OH)2 

0,2; 0,4; 0,6 g 

Fase Orgânica (alimentação da bomba) 
Monômero MMA ou Estireno 20 g 
Iniciador Peróxido de benzoíla (BPO) 0,2 e 0,8 g 
Água para arraste Água destilada 25 g 

3.2.2.3 - Procedimento experimental da Etapa II 

 O procedimento experimental da Etapa II foi similar ao descrito na Etapa I, tendo sido 

realizadas polimerizações em miniemulsão e em suspensão dos monômeros metacrilato de 

metila e estireno, utilizando o sistema montado conforme descrito na Figura 3.6. 

• Miniemulsões 

O procedimento para as polimerizações em miniemulsões consistiu inicialmente na 

preparação de uma solução aquosa contendo iniciador e agente emulsificante. A solução 

preparada em cada experimento foi aquecida no reator sob agitação magnética até atingir a 

temperatura de aproximadamente 70 °C, mantendo-se o meio inerte por fluxo contínuo de N2 

com 0,2 bar de pressão. 
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Após a temperatura do meio reacional atingir 70 °C, a pressão do N2 na alimentação do 

atomizador foi estabelecida e a formação do jato spray foi iniciada com a inserção do 

monômero através da bomba de alimentação em vazão pré-estabelecida. O instante da 

atomização das gotículas sobre o meio reacional em agitação foi considerado como a partida 

da polimerização e o tempo de reação foi considerado a partir deste instante. Ao final de cada 

reação, 1 mL de solução aquosa de hidroquinona (1 % em massa) foi adicionada como agente 

de inibição para finalizar a reação. 

É importante destacar que a tubulação entre a bomba e o atomizador apresenta um 

volume considerável (cerca de 10 mL). Desta forma, para que o volume do monômero fosse 

adicionado totalmente ao reator, ao final da adição do monômero, uma quantidade superior ao 

volume morto foi bombeado com água destilada de arraste, para garantir o deslocamento e 

alimentação do monômero residual retido na tubulação. 

• Suspensões 

 As reações em suspensão foram realizadas de forma similar às polimerizações em 

miniemulsão. Em cada corrida experimental, inicialmente uma solução aquosa contendo 

agente de suspensão foi preparada e adicionada ao reator, sendo aquecida sob agitação 

magnética até a temperatura de 70 °C e mantendo-se o meio inerte através de um fluxo de N2 

a 0,2 bar.  

A preparação do monômero foi feita solubilizando-se um iniciador organossolúvel ao 

monômero sob agitação magnética e em temperatura ambiente, sendo a mistura transferida 

posteriormente ao recipiente de alimentação.  

Após a temperatura do meio reacional atingir 70 °C, a pressão do N2 na alimentação do 

atomizador foi estabelecida conforme planejamento e a formação do jato spray foi iniciada 

com a inserção do monômero através da bomba em vazão pré-estabelecida. O instante da 

atomização das gotículas sobre o meio reacional em agitação foi considerado como a partida 

da polimerização e a contagem do tempo de reação foi feita a partir deste instante. Ao final de 

cada reação, 1 mL de solução aquosa de hidroquinona (1 % em massa) foi adicionada como 

agente de inibição para finalizar a reação. 

3.2.2.4 - Reações 

Na Etapa II, as primeiras reações realizadas foram polimerizações em suspensão do 

MMA e estão descritas na Tabela 3.6. Nos experimentos de II1 a II5, 0,5 g de amido solúvel 
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foi usado como agente de suspensão, nos experimentos II6 a II14, poli(álcool vinílico) em 

quantidades de 0,2, 0,4 e 0,6 g foi usado como agente de suspensão e nos experimentos II15 a 

II26, hidróxido de magnésio (Mg(OH)2) foi usado nas quantidades de 0,16 g, 0,3 g e 0,48 g. A 

vazão de monômero foi variada em valores de 3, 4 e 5 mL/min e a pressão de N2 no bico 

atomizador foi variado em 0,5 bar, 1 bar, 1,5 bar, 2 bar e 3 bar. As reações foram conduzidas 

em tempos de 1 h, 1,5 h, 2 h e 3 h.  

Tabela 3.6 - Experimentos iniciais da Etapa II. 

Exp. Agente de 
suspensão (g) 

Vazão da 
bomba (ml/min) 

Pressão de 
N2 (bar) 

Tempo de 
reação (h) 

II1 0,5 Amido 3 2 1 
II2 0,5 Amido 3 2 2 
II3 0,5 Amido 3 1 1 
II4 0,5 Amido 3 0,5 3 
II5 0,5 Amido 3 2 4 
II6 0,6 PVA 3 2 1 
II7 0,6 PVA 4 1,5 1,5 
II8 0,6 PVA 4 1,5 2 
II9 0,2 PVA 3 1 2 

II10 0,2 PVA 3 3 2 
II11 0,6 PVA 5 1 1 
II12 0,4 PVA 3 1 2 
II13 0,4 PVA 3 0,5 2 
II14 0,6 PVA 4 0,5 2 
II15 0,3 Mg(OH)2 4 0,5 2 
II16 0,3 Mg(OH)2 4 2 2 
II17 0,3 Mg(OH)2 8 1,25 2 
II18 0,3 Mg(OH)2 4 1,25 2 
II19 0,16 Mg(OH)2 6 0,5 2 
II20 0,16 Mg(OH)2 6 2 2 
II21 0,16 Mg(OH)2 4 0,5 2 
II22 0,16 Mg(OH)2 4 2 2 
II23 0,48 Mg(OH)2 4 0,5 2 
II24 0,48 Mg(OH)2 4 2 2 
II25 0,48 Mg(OH)2 6 0,5 2 
II26 0,48 Mg(OH)2 6 2 2 

Ainda na Etapa II, foi executado um planejamento experimental do tipo fatorial com 3 

variáveis, dois níveis e triplicata no ponto central, conforme apresentado na Tabela 3.7. Tal 

planejamento foi realizado para polimerizações em miniemulsão de MMA usando o par redox 

(ácido ascórbico/peróxido de hidrogênio) como iniciador (Tabela 3.7). A vazão foi variada em 

4, 5 e 6 ml/min; a pressão do N2 na atomização em 0,5; 1,25 e 2 bar; e a quantidade do agente 

emulsificante (SLS) em 0,16; 0,32; 0,48 g. 
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Na Tabela 3.8, são apresentados os testes realizados com o monômero St, tanto para a 

miniemulsão quanto para a suspensão, tendo sido escolhidas apenas as condições mínimas, 

máximas e médias para as variáveis: massa do agente emulsificante/estabilizante; vazão do 

monômero; e pressão do N2 no atomizador. 

Tabela 3.7 - Experimentos com o monômero MMA e o SLS como agente emulsificante. 

Exp. 
Agente emulsificante 

SLS(g) 
Vazão da bomba 

(ml/min) 
Pressão de 

N2 (bar) 
Tempo de 
reação (h) 

PE1 0,16 4 0,5 2 
PE2 0,16 6 0,5 2 
PE3 0,16 4 2 2 
PE4 0,16 6 2 2 
PE5 0,48 4 0,5 2 
PE6 0,48 6 0,5 2 
PE7 0,48 4 2 2 
PE8 0,48 6 2 2 

PE9(C) 0,32 5 1,25 2 
PE10(C) 0,32 5 1,25 2 
PE11(C) 0,32 5 1,25 2 

PE12 0,32 6 1,25 2 
 

Tabela 3.8 - Testes com Estireno. 

Polimerização em miniemulsão 
EXP SLS (g) Vazão do monômero (ml/min) Pressão de N2 (bar) 
1E 0,16 4 0,5 
2E 0,32 5 1,25 
3E 0,48 6 2 

Polimerização em suspensão 
EXP PVA (g) Vazão do monômero (ml/min) Pressão de N2 (bar) 
1S 0,16 4 0,5 
2S 0,32 5 1,25 
3S 0,48 6 2 

3.2.3 - ETAPA III 

 Na terceira etapa do estudo, foi feita uma mudança no sistema para se manter uma 

operação em modo intermitente na formação do jato spray. A mudança implementada 

consistiu basicamente na instalação de uma válvula solenoide para alimentação de nitrogênio 

no atomizador, permitindo uma atuação automática na formação intermitente do jato (Figura 

3.7). A modificação de um jato contínuo para um jato intermitente foi feita com o propósito 

de melhorar o desempenho de formação das partículas no sistema, buscando diminuir a perda 

de monômero ocasionada por arraste com o gás de atomização que sai do condensador e, 
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consequentemente, elevar a concentração de sólidos do produto obtido. Com a intermitência 

de alimentação, o gás de atomização tende a reduzir sua velocidade de saída do sistema, 

dentro do intervalo em que ocorre o acionamento e interrupção da alimentação. Neste 

intervalo de desaceleração do gás, as gotículas acabam dirigindo-se para o meio reacional 

com maior efetividade. 

3.2.3.1 - Sistema experimental 

 O sistema experimental pode ser visto no esquema apresentado na Figura 3.7, tendo-

se: (1) recipiente contendo o monômero para alimentação; (2) cilindro de gás N2 usado na 

atomização; (3) bomba da alimentação de monômero; (4) bico atomizador; (5) válvula 

solenoide com acionamento automático para adição intermitente de N2 no atomizador; (6) 

reator de 3 bocas anguladas; (7) manta aquecedora com agitação magnética; (8) termômetro 

com mostrador digital; (9) válvula reguladora de pressão de N2; (10) condensador tipo bola; 

(11) banho termostatizado em temperatura constante de 15 °C; (12) computador com sistema 

de automação da válvula solenoide. 

 

Figura 3.7 - Sistema experimental da Etapa III 

3.2.3.2 - Formulações das polimerizações em miniemulsão e suspensão - Etapa III 

 As formulações usadas na Etapa III foram similares em concentração mássica às 

formulações da Etapa II, tendo-se reduzida apenas à quantidade de materiais empregada. As 

formulações estão apresentadas nas Tabelas 3.9 e 3.10. 
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Tabela 3.9 - Formulação para as polimerizações em miniemulsão da Etapa III. 

Fase Aquosa (reator) 
Meio Água destilada  40 g 
Agente emulsificante Lauril Sulfato de Sódio (SLS) 0,16 g 

Iniciador 
Par redox 

Ácido Ascórbico 0,08 g 
H2O2 0,05 g 

Persulfato de potássio 0,13 g 
Fase Orgânica (alimentação da bomba) 

Monômero MMA e/ou Estireno 10 g 
Água para arraste Água destilada 10 g 

 

Tabela 3.10 - Formulação para as polimerizações em suspensão da Etapa III. 

Fase Aquosa (reator) 
Meio Água destilada 40 g 
Agente de suspensão Poli(álcool vinílico) 0,15 g 

Fase Orgânica (alimentação da bomba) 
Monômero MMA ou Estireno 10 g 
Iniciador Peróxido de benzoíla (BPO) 0,1 g 
Água para arraste Água destilada 10 g 

3.2.3.3 - Procedimento experimental da Etapa III 

 O procedimento experimental de polimerização por atomização na Etapa III é similar 

ao procedimento na Etapa II, diferindo apenas pelo fato de que a inserção do gás N2 no 

atomizador foi feita em modo intermitente, ao invés de modo contínuo. A intermitência de 

alimentação do N2 foi realizada usando-se um sistema automático de acionamento de uma 

válvula solenoide (on-off) com pulsos de abertura pré-definidos. 

 O tempo de intermitência dos pulsos de abertura da válvula solenoide foi baseado na 

variação da vazão da bomba versus o tempo de formação da gota no bico atomizador. Para tal, 

construiu-se uma curva de calibração (Figura 3.8), ajustando-se a vazão na bomba e 

verificando qual o tempo de intermitência adequado para a formação do jato spray. 

 Nesta etapa, buscou-se filtrar as partículas em filtro de 3 µm. Porém, a filtragem lenta 

provocou a secagem das partículas e formação de uma placa aderida ao filtro que 

impossibilitou análise de tamanho das partículas e microscopia das amostras. Portanto, a 

maioria das amostras foi analisada sem a operação de filtração. 
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Figura 3.8 - Curva de calibração - vazão x tempo de intermitência do jato. 

3.2.3.4 - Reações 

 Nesta etapa, os experimentos realizados estão descritos na Tabela 3.11, consistindo em 

polimerizações em suspensão e miniemulsão com uso dos monômeros MMA e St, tendo sido 

aplicado como surfactantes, o PVA para as suspensões e SLS nas miniemulsões. As reações 

III7, III8 e III16 foram feitas usando-se simultaneamente os monômeros MMA e St com o 

intuito de produzir copolímero. Para fins de comparação, nas reações em miniemulsão variou-

se o tipo de iniciador: par redox e KPS. Na reação em suspensão III4, usou-se uma menor 

concentração de PVA e na III10 usou-se uma mistura de estabilizantes (PVA + Hidróxido de 

magnésio). Nas reações III11, III12 e III17, óleo de moringa foi misturado ao monômero 

MMA com o propósito de formar partículas carreadoras. 

Tabela 3.11 - Experimentos da Etapa III. 

Exp. Polimerização Monômero Surfactante (g) 
III1 Suspensão MMA PVA 
III2 Suspensão MMA PVA 
III3 Suspensão St PVA 
III4 Suspensão St PVA (0,09g) 
III5 Miniemulsão MMA SLS 
III6 Miniemulsão St SLS 
III7 Suspensão St(3g) / MMA(3g) PVA 
III8 Miniemulsão St(3g) / MMA(3g) SLS 
III9 Suspensão St PVA 

III10 Suspensão MMA PVA (0,15g) / Mg(OH)2 (0,15g) 
III11 Miniemulsão MMA(7g) / óleo de moringa(3g) SLS 
III12 Suspensão MMA(7g) / óleo de moringa(3g) PVA 
III13 Miniemulsão MMA SLS 
III14 Suspensão MMA PVA 
III15 Miniemulsão (KPS) MMA SLS 
III16 Miniemulsão (KPS) St(3g) / MMA(3g) SLS 
III17 Miniemulsão (KPS) MMA(7g) / óleo de moringa(3g) SLS 
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3.2.4 - ETAPA IV 

 Na quarta e última etapa, uma nova configuração de sistema foi montada buscando 

melhorar ainda mais o desempenho das polimerizações por atomização. O novo sistema com 

reator encamisado e com recirculação do meio reacional também teve a finalidade de 

minimizar as perdas de monômero por arraste pelo nitrogênio e melhorar a transferência das 

gotas de monômero geradas na atomização para o meio reacional. Alguns experimentos foram 

realizados, incluindo condições de produção de miniemulsões/suspensões de nanopartículas 

com alta concentração de sólidos. 

3.2.4.1 - Sistema experimental 

O sistema experimental pode ser visto no esquema apresentado na Figura 3.9, tendo-

se: (1) recipiente contendo o monômero para alimentação; (2) cilindro de gás N2 usado na 

atomização; (3) bomba de alimentação de monômero; (4) bico atomizador; (5) válvula 

solenoide com acionamento automático para adição intermitente de N2 no atomizador; 

(6) reator em aço inox com sistema recirculante e formação de chuveiro para lavagem do jato; 

(7) camisa de aquecimento; (8) bomba de reciclo do meio para lavagem do jato; (9) chuveiro 

de lavagem do jato com o próprio meio reacional; (10) banho termostatizado em temperatura 

constante de 70 °C; (11) condensador tipo bola (12) banho termostatizado em temperatura 

constante de 15 °C; (13) computador com sistema de automação da válvula solenoide. 

 

Figura 3.9 - Sistema experimental da Etapa IV. 
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3.2.4.2 - Formulações das polimerizações em miniemulsão e suspensão - Etapa IV 

 No intuito de elevar a concentração de sólidos dos produtos obtidos nas 

polimerizações por atomização, as formulações foram alteradas na Etapa IV. As novas 

formulações estão apresentadas nas Tabelas 3.12 e 3.13.  

Tabela 3.12 - Formulação para as polimerizações em miniemulsão da Etapa IV. 

Fase Aquosa (reator) 
Meio Água destilada  800 g 
Agente emulsificante Lauril Sulfato de Sódio (SLS) 0,8 g 

Iniciador 
Par redox 

Ácido Ascórbico 1,6 g 
H2O2 1,0 g 

Persulfato de potássio 1,04 g 
Fase Orgânica (alimentação da bomba) 

Monômero MMA 80 g 
Água para arraste Água destilada 10 g 

 

Tabela 3.13 - Formulação para as polimerizações em suspensão da Etapa IV. 

Fase Aquosa (reator) 
Meio Água destilada 800 g 
Agente de suspensão Poli(álcool vinílico) 0,8 g 

Fase Orgânica (alimentação da bomba) 
Monômero MMA 80 g 
Iniciador Peróxido de benzoíla (BPO) ou Persulfato de Potássio (KPS) 0,8 g 
Água para arraste Água destilada 10 g 

3.2.4.3 - Procedimento experimental da Etapa IV 

 O procedimento experimental da Etapa IV, em geral, foi similar ao descrito na Etapa 

III, porém as polimerizações foram realizadas utilizando o novo sistema conforme a Figura 

3.9. O meio reacional foi inserido no reator, o qual foi selado, e a bomba de circulação do 

meio foi ligada para formar um chuveiro de lavagem do jato gerado na atomização. Os banhos 

termostatizados foram ligados, sendo estabelecida a temperatura de reação (70 ºC) para o 

banho que recircula na camisa de aquecimento e uma temperatura abaixo de 15 ºC para o 

banho que recircula no condensador. A atomização do monômero foi iniciada quando o meio 

reacional atingiu a temperatura desejada e o tempo de reação foi contado a partir da completa 

alimentação do monômero. 
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3.2.4.4 - Reações 

 As reações realizadas nesta etapa estão descritas na Tabela 3.14. As polimerizações 

em miniemulsão foram realizadas modificando a quantidade de agente emulsificante (0,1 % e 

0,05 % da massa de água) para evitar a geração de um excesso de espuma nos experimentos e 

variando o tipo de iniciador. Já nas polimerizações em suspensão, fez-se uma polimerização 

convencional (IV4) utilizando um iniciador organossolúvel e uma polimerização em 

suspensão (IV5) usando um iniciador hidrossolúvel. 

Tabela 3.14 - Experimentos realizados na Etapa IV. 

Exp. Tipo de polimerização Monômero Surfactante  Iniciador  
IV1 Miniemulsão MMA SLS KPS 
IV2 Miniemulsão MMA SLS KPS 
IV3 Miniemulsão MMA SLS Par redox 
IV4 Suspensão MMA PVA BPO 
IV5 Suspensão MMA PVA KPS 

 

3.3 - Métodos de Caracterização 

 As miniemulsões e suspensões produzidas nas polimerizações por atomização foram 

analisadas para quantificação da concentração de sólidos obtidos. As partículas produzidas 

nas reações foram analisadas em tamanho e morfologia, usando a técnica de espalhamento 

dinâmico de luz (DLS) para obtenção das curvas de distribuição de tamanho de partículas e 

tamanho médio, bem como usando microscopia óptica, de varredura e de transmissão para 

avaliar tamanho e morfologia das partículas formadas. 

3.3.1 - Concentração de Sólidos (g/L) 

 A concentração de sólidos dos produtos das reações de polimerização foi obtida 

coletando-se uma amostra volumétrica do produto da reação e realizando secagem completa 

em estufa de recirculação (a 70 °C por 24 h) para quantificação da massa de sólido. A razão 

entre a massa de sólido do produto e o volume coletado na amostra foi calculada para resultar 

na concentração de sólidos, como mostrado na Equação (7). 

V

mS
=sC  (7) 
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Onde: 
Cs = Concentração de Sólidos em g/L 

mS = massa de sólido (g) 

V = volume da amostra (L) 

3.3.2 - Espalhamento dinâmico de luz (DLS) 

 A medida do tamanho das partículas formadas nas polimerizações em miniemulsão e 

em suspensão foi realizada através do equipamento de espalhamento dinâmico de luz - 

Dinamic Light Catering - DLS (modelo Zetasizer Nanoseries S ZEN1600, da Malvern 

Intruments). A faixa de tamanho lido pelo equipamento é de 3 nm a 10 µm. 

 Na análise, aproximadamente 3 mL da amostra foram adicionados na cubeta e 

conduzida ao equipamento. O procedimento foi repetido em intervalos de tempo de  

15 minutos, totalizando 90 minutos. Para cada tempo, um novo volume de amostra foi 

adicionado na cubeta para a determinação do tamanho médio da partícula. O DLS determina o 

diâmetro médio das partículas a partir da taxa de difusão das partículas através do fluido. 

3.3.3 - Microscopia Óptica 

 As partículas poliméricas obtidas pela polimerização em suspensão, que geralmente se 

encontram em escala micrométrica, foram observadas pelo microscópio óptico para a análise 

de sua estrutura e tamanho. As partículas suspensas em meio aquoso foram depositadas em 

lâminas de vidro e secas em temperatura ambiente. Em seguida, as lâminas foram conduzidas 

ao microscópio óptico para visualização das partículas. O microscópio usado foi o Olympus 

BX51 binocular, com tecnologia de fluorescência avançada ou contraste de interferência 

diferencial DIC (Nomarski) e luz polarizada. Possui também lentes objetivas acromáticas de 

5x, 10x, 20x, 50x e 100x. 

3.3.4 - Microscopia Eletrônica 

 As análises realizadas por microscopia eletrônica de transmissão e por microscopia 

eletrônica de varredura serviram para avaliar tamanho e morfologia das partículas. As 

amostras das reações foram diluídas, quando necessário, para aproximadamente 1 a 2 % de 

concentração de sólidos. Estas foram depositadas na grade e em seguida a análise foi 
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conduzida. A diluição da amostra evita possível agregação e sobreposição das partículas 

permitindo assim uma melhor identificação individual das mesmas. 

 A morfologia das amostras foi analisada em microscópio eletrônico de varredura - 

MEV Shimadzu, modelo SS 550 Superscan. Os parâmetros utilizados foram tensão de 

aceleração de 10 a 30 kV e corrente de 30 mA. As superfícies das amostras foram 

previamente revestidas com uma fina camada de ouro, utilizando uma técnica de pulverização 

catódica (modelo 50 HF-ION COATER, Shimadzu). 

 As micrografias das amostras foram também obtidas por microscopia eletrônica de 

transmissão - MET (JEM 1400, JEOL) através da aplicação de uma voltagem de aceleração 

de 120 kV. Uma suspensão contendo as amostras foi depositada em grades de cobre de 400 

mesh revestidas com formvar e carbono e deixadas à temperatura ambiente para a secagem. 

3.3.5 - Liofilização 

 Em algumas amostras dos produtos das polimerizações, particularmente da Etapa I, foi 

conduzida a liofilização visando secar as partículas poliméricas para posterior análise em 

microscopia eletrônica de varredura. A liofilização consistiu no congelamento da amostra em 

N2 líquido e, na sequência, implementando-se uma condição de vácuo com aumento gradativo 

da temperatura. Nestas condições, a água congelada no material passa do estado sólido para o 

estado gasoso através da sublimação. O Modelo do liofilizador é Modulyo D-2305 litros da 

Thermo Savant Electron Corperation com capacidade para 16 amostras. Uma bomba a vácuo 

com sistema de filtração de óleo foi usada. 

3.3.6 - Espectroscopia de Infravermelho (IV) 

 As amostras dos produtos das reações de copolimerização foram analisadas pela 

técnica de espectroscopia de absorção no infravermelho com o objetivo de avaliar a formação 

do copolímero. O equipamento utilizado nos ensaios de infravermelho foi o Espectrômetro de 

Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), modelo IRAffinity - 1, fabricado por  

Shimadzu, utilizando pastilhas de KBr. Os espectros foram obtidos sob as seguintes 

condições: 32 scans, faixa de 400 a 4000 cm-1 e resolução de 4 cm-1. 
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4. Resultados e discussão 

No presente capítulo, os resultados serão apresentados em quatro etapas, conforme a 

evolução do sistema proposto no estudo. As partículas de PMMA e PS obtidas nas 

polimerizações por atomização, tanto em suspensão como em miniemulsão, foram analisadas 

por espalhamento dinâmico de luz (DLS) para se obter a distribuição do tamanho de 

partículas e tamanho médio, e por técnicas de microscopia para avaliar o tamanho e a 

morfologia, além da quantificação da concentração de sólidos do produto. 

 É importante salientar aqui que não há estudos na literatura reportando a produção de 

partículas poliméricas em tamanhos nanométricos, utilizando a técnica de polimerização em 

suspensão. Sabe-se que tamanhos nanométricos não são característicos de polimerização em 

suspensão. Usualmente, na área de polimerização tem-se utilizado do termo de miniemulsões 

para expressar dispersões poliméricas cujas partículas estejam na região de tamanho 

nanométrico (Landfester et al., 1999; Asua, 2002; Landfester, 2006; Romio et al., 2009a,b; 

Allouche, 2013). Por outro lado, o termo suspensão é reportado sempre que as dispersões 

ocorrem com partículas acima de 10 µm (Georgiadou e Brooks, 2005, 2006; Machado et al., 

2007; Pinto et al., 2013). A despeito disso, no presente trabalho, as polimerizações foram 

chamadas de polimerização em suspensão e polimerização em miniemulsão com base nas 

distintas formulações adotadas, mesmo tendo-se obtido partículas nanométricas em ambas as 

formulações. 

4.1 - Resultados da Etapa I 

 A primeira etapa do trabalho corresponde aos testes preliminares realizados no sistema 

mostrado na Figura 3.2 do capítulo de metodologia, com o intuito de explorar a técnica de 

polimerização por atomização, proposta neste estudo. 

Os testes preliminares foram conduzidos usando a técnica de polimerização por 

atomização através de reações de polimerização em miniemulsão e polimerização em 

suspensão com o propósito de obter nanopartículas de PMMA. 

4.1.1 - Concentração de sólidos 

 Na Tabela 4.1, estão apresentados os resultados obtidos para concentração de sólidos 

das reações. Os experimentos I1 a I4 foram miniemulsões conduzidas com o iniciador KPS. 

Tais experimentos foram baseados na formulação proposta por Besteti (2009) (Tabela 3.1). 

Destas reações, apenas a reação I4 apresentou uma concentração de sólidos passível de 
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quantificação. A diferença da formulação usada no experimento I4 em relação aos 

experimentos anteriores foi a quantidade de monômero MMA utilizada, tendo sido de 20 g ao 

invés de 10 g. Os experimentos I5 a I12 foram feitos em miniemulsão usando-se como 

iniciador o par redox. Tais experimentos foram baseados na formulação proposta por 

Bernardy (2009) (Tabela 3.1). De acordo com os resultados da Tabela 4.1, nota-se que em 

todos os experimentos com a referida formulação foram obtidas partículas poliméricas com 

concentração de sólidos entre 34,4 e 76,4 g/L. Os experimentos I13 a I19 foram 

polimerizações em suspensão baseadas na formulação proposta por Besteti (2009) (Tabela 

3.2). Tais reações foram feitas usando-se como iniciador BPO e avaliando-se diferentes 

agentes de suspensão.  Os resultados apresentados na Tabela 4.1 demonstram que apenas os 

experimentos I18 e I19 apresentaram uma concentração de sólidos passível de quantificação. 

Tais experimentos diferenciam basicamente dos anteriores pelo tipo de agente de suspensão 

usado, tendo sido aplicado amido solúvel, enquanto nos outros experimentos foram utilizados 

fosfato mono/dissódico e hidróxido de magnésio. Nesta primeira etapa do trabalho, os 

experimentos foram mais exploratórios e verificou-se uma perda significativa de monômero 

por arraste do gás de atomização, tendo sido um dos principais motivadores para a realização 

das modificações no sistema de polimerização proposto. É importante ressaltar que nas 

reações em suspensão, tal perda ocorreu de forma mais acentuada do que nas miniemulsões. 

Tabela 4.1 - Concentração de sólidos das amostras obtidas na Etapa I. 

Exp. Polimerização Iniciador Estabilizante Concentração de 
sólidos (g/L) 

I1 Miniemulsão KPS SLS - 
I2 Miniemulsão KPS SLS - 
I3 Miniemulsão KPS SLS - 
I4 Miniemulsão KPS SLS 53,0 
I5 Miniemulsão Par redox SLS 62,6 
I6 Miniemulsão Par redox SLS 72,4 
I7 Miniemulsão Par redox SLS 34,4 
I8 Miniemulsão Par redox SLS 59,5 
I9 Miniemulsão Par redox SLS 60,2 

I10 Miniemulsão Par redox SLS 76,4 
I11 Miniemulsão Par redox SLS 55,5 
I12 Miniemulsão Par redox SLS 69,2 
I13 Suspensão BPO Fosfato mono+dissódico diluído - 
I14 Suspensão BPO Fosfato mono+dissódico diluído - 
I15 Suspensão BPO Fosfato mono+dissódico diluído - 
I16 Suspensão BPO Hidróxido de magnésio - 
I17 Suspensão BPO Hidróxido de magnésio - 
I18 Suspensão BPO Amido solúvel 37,0 
I19 Suspensão BPO Amido solúvel 38,0 
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4.1.2 - Diâmetro médio e distribuição de tamanho das partículas 

 Com o intuito de verificar a faixa de tamanho das partículas produzidas pelo método 

proposto, visando avaliar as deficiências observadas nesta etapa em comparação com as 

outras propostas, foram feitas análises de distribuição de tamanho de partículas por 

espalhamento dinâmico de luz. 

 Nas Figuras 4.1 a 4.4, são apresentadas as curvas de distribuição de tamanho de 

partículas das amostras obtidas das polimerizações em miniemulsão (I1 a I12) conduzidas em 

diferentes tempos de reação (1, 2, 3 e 4 horas, respectivamente). Embora tais análises tenham 

sido replicadas, com o objetivo de verificar sua reprodutibilidade, apenas um dos resultados 

está apresentado nas Figuras 4.1 a 4.4.  

 No que diz respeito ao tamanho médio das partículas, na Tabela 4.2 encontram-se os 

dados obtidos para os experimentos acima relatados, sendo possível verificar que o diâmetro 

médio variou entre 48 e 72 nm, o que demonstra que as partículas produzidas apresentam-se 

numa escala nanométrica. É interessante notar ainda na Tabela 4.2, que não houve uma 

variação significativa do tamanho médio das partículas com o tempo de reação.  

 Em geral, os resultados de tamanho de partículas encontrados no presente trabalho são 

similares aos resultados apresentados por outros estudos, usando técnicas convencionais de 

miniemulsão (Xu et al.,1999; Tiarks et al., 2001; Guyot et al., 2003; Teo et al., 2008; Romio 

et al., 2009a,b; e Gyergyek et al., 2010). 

Tabela 4.2 - Diâmetro médio das partículas produzidas nas polimerizações da Etapa I. 

Diâmetro Médio - Dpz (nm) 
Amostras das 
miniemulsões 

Resultados da análise em triplicata 
1 2 3 

I10 49,7 48,9 - 
I12 53,2 52,5 - 
I8 49 - - 
I9 72 70,9 70 

Amostra de 
suspensão 

Resultados da análise em duplicata 
1 2  

I19 352 353  
 

 Adicionalmente, as amostras obtidas das polimerizações em suspensão (passantes por  

filtro de 14 µm) foram analisadas também por espalhamento dinâmico de luz. O resultado de 

uma amostra com análise duplicada para a distribuição de tamanho de partícula pode ser visto 

na Figura 4.5. Foi observado nesta amostra um tamanho médio de 352 nm, o que significa a 

obtenção de partículas na região submicrométrica. Comparando o resultado da suspensão 
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(Figura 4.5) com aqueles obtidos nas miniemulsões (Figuras 4.1 a 4.4), nota-se que a 

distribuição de tamanho de partícula está ligeiramente deslocada para a direita, o que 

demonstra que as partículas nas suspensões são maiores que nas miniemulsões. No que se 

refere ao diâmetro médio em intensidade (média z), pode ser visto na Tabela 4.2 que o 

diâmetro da suspensão é de 5 a 7 vezes maior que o diâmetro médio das partículas obtidas nas 

miniemulsões. É importante destacar que na análise por DLS, a propriedade média apresenta 

resultados com ótima confiabilidade e, portanto, os resultados confirmam que a técnica 

empregada neste trabalho atinge diâmetro médio na região submicrométrica. Em técnicas 

convencionais de polimerização, as partículas obtidas por miniemulsão são de fato menores 

que as partículas obtidas por suspensão (Vivaldo-Lima et al., 1997; Antonietti & Landfester, 

2002; Asua, 2002; Solans et al., 2005; Machado et al., 2007; Brooks, 2010; Pinto et al., 

2013). 

 

Figura 4.1 - Distribuição do tamanho de partículas obtidas por polimerização em miniemulsão 

com duração de 1 hora - experimento I10. 
 

 

Figura 4.2 - Distribuição do tamanho de partículas obtidas por polimerização em miniemulsão 

com duração de 2 horas - experimento I12. 
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Figura 4.3 - Distribuição do tamanho de partículas obtidas por polimerização em miniemulsão 

com duração de 3 horas - experimento I8. 

 

Figura 4.4 - Distribuição do tamanho de partículas obtidas por polimerização em miniemulsão 

com duração de 4 horas - experimento I9. 
 

 

Figura 4.5 - Distribuição do tamanho de partículas obtidas por polimeriazação em suspensão - 

experimento I19. 
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4.1.3 - Microscopia Óptica 

As partículas produzidas por polimerização em miniemulsão foram primeiramente 

analisadas em um microscópio óptico com ampliação da imagem em 200x. Como pode ser 

visto na Figura 4.6, mesmo com a máxima ampliação disponível, não foi possível ter uma 

visualização das partículas formadas, indicando que as mesmas estavam numa escala de 

tamanho inferior a resolução do equipamento. 

 

Figura 4.6 - Microscopia óptica do látex de PMMA obtido por miniemulsão via atomização. 

 Na Figura 4.7, são apresentadas imagens obtidas por microscopia óptica de partículas 

filtradas e retidas em papel filtro de 14 µm do material produzido através de polimerização em 

suspensão. Percebe-se neste material retido que o tamanho das partículas ficou na região 

micrométrica, entre 50 e 200 µm. Vale salientar aqui que, na polimerização em suspensão, ao 

contrário da polimerização em miniemulsão, foram produzidas partículas com distribuição 

larga de tamanho, já que foi possível observar partículas de até 200 µm (Figura 4.7). Tal fato 

se deve ao efeito de coalescência, já que as condições de atomização do monômero foram 

iguais tanto para as miniemulsões quanto para as suspensões. As gotículas formadas durante a 

atomização do monômero apresentaram tamanhos uniformes, no entanto, em contato com o 

meio reativo, sofreram o efeito principal de coalescência na suspensão, já que a 

homogeneização utilizada (por agitação magnética) não favorece significativamente a quebra 

das gotas. 
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Figura 4.7 - Microscopia óptica das partículas poliméricas de PMMA retidas em papel filtro. 

4.1.4 - Microscopia Eletrônica 

 As partículas obtidas por polimerização em miniemulsão foram analisadas por 

microscopia eletrônica de transmissão (MET) e submetidas à secagem por liofilização para 

serem analisadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Na Figura 4.8, observa-se 

que não foi possível obter imagens claras das nanopartículas por MEV, a não ser por uma 

partícula isolada. Tal fato pode ter ocorrido ainda na secagem durante a liofilização, já que um 

agente liofilizante não foi adicionado para proteger as partículas, ou pode ter ocorrido na 

própria análise microscópica pela exposição excessiva das partículas ao bombardeamento de 

elétrons. Já com as análises de MET, foi possível observar a formação de partículas 

morfologicamente esféricas e com tamanho uniforme na região submicrométrica (Figura 4.9). 

Nota-se que o tamanho de partícula observado com a análise de MET é compatível com os 

valores médios obtidos por DLS, ou seja, inferior a 100 nm. 

 



Capítulo 4 - Resultados e discussão 98 

 

 

Figura 4.8 - Análise de MEV das partículas de PMMA obtidas por polimerização em 

miniemulsão. 

 

 

Figura 4.9 - Análise de MET das partículas de PMMA obtidas por polimerização em 

miniemulsão. 
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 Para as reações em suspensão, as partículas passantes por filtro de 14 µm foram 

analisadas por microscopia eletrônica de transmissão (MET) e liofilizadas para serem 

analisadas também por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Segundo as análises por 

MEV (Figura 4.10), percebe-se que as partículas menores não foram observadas claramente e 

aparentemente parece ter havido uma expansão das mesmas com o aquecimento provocado 

pelo bombardeamento de elétrons. Pode-se notar que há poros nas partículas e que há 

partículas "eclodidas", tendo-se como possível causa ou um efeito de saída de vapor das 

partículas ou mesmo a queima pontual e superficial destas.  

 Adicionalmente, as amostras das polimerizações em suspensão e passantes por filtro 

de 14 µm foram analisadas por microscopia eletrônica de transmissão (MET).  Na Figura 

4.11, são mostradas micrografias de MET onde é possível observar partículas uniformes e 

com morfologia esférica com tamanho um pouco superior a 100 nm e inferior a 500 nm. Tais 

imagens ratificam os resultados obtidos com DLS, demonstrando que as partículas obtidas por 

suspensão apresentam um tamanho superior as partículas obtidas em miniemulsão. 

 

 

Figura 4.10 - Análise de MEV das partículas de PMMA obtidas na polimerização em 

suspensão passantes por filtro de 14 µm. 
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Figura 4.11 - Análise de MET das partículas de PMMA obtidas na polimerização em 

suspensão passantes por filtro de 14 µm. 

 Os resultados obtidos na Etapa I, mesmo tendo sido obtidos de experimentos com 

caráter mais exploratório, permitiram demonstrar que a técnica proposta de reação por 

atomização possibilita a formação de partículas submicrométricas de PMMA tanto com 

polimerização em miniemulsão como em suspensão. 

4.2 - Resultados da Etapa II  

 A segunda etapa do trabalho diz respeito ao estudo das mudanças implementadas no 

sistema experimental de polimerização por atomização, conforme apresentado na seção 3.2.2. 

Nesta etapa, experimentos foram conduzidos através de reações de polimerização em 

miniemulsão e em suspensão com o propósito de obter nanopartículas de PMMA e PS. As 

primeiras reações realizadas foram polimerizações em suspensão do MMA, usando-se 

diferentes agentes de suspensão em quantidades que estão descritas na Tabela 3.6, sendo: 

Amido hidrossolúvel (experimentos de II1 a II5), poli(álcool vinílico) (experimentos II6 a 

II14) e  hidróxido de magnésio (experimentos II15 a II26). Além do tipo de agente de 

suspensão, buscou-se avaliar: a influência da vazão de alimentação do monômero no sistema, 

a pressão do gás na atomização e o tempo de reação. Ainda nas reações em suspensão, 

buscou-se quantificar a conversão por gravimetria, porém, mesmo tendo sido instalado um 

(b) 
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trapping na saída do condensador, não foi possível quantificar com confiabilidade a massa de 

monômero arrastada pelo gás durante a atomização que continuou ainda significativa, quando 

comparada às condições experimentais na Etapa I. No caso das polimerizações em 

miniemulsão para formar partículas de PMMA, foi feito um planejamento experimental do 

tipo fatorial, avaliando-se a concentração do agente emulsificante, a vazão de alimentação do 

monômero e a pressão do gás de atomização, conforme apresentado na Tabela 3.7. Nestas 

reações, o iniciador utilizado foi o par redox (ácido ascórbico/peróxido de hidrogênio) e o 

tempo de reação foi mantido em 2h. Adicionalmente, foram feitas polimerizações em 

miniemulsão e em suspensão para formar partículas de PS. Nestas polimerizações para 

formação de PS (Tabela 3.8), foram estudadas apenas as condições experimentais de mínimo, 

máximo e ponto central do planejamento experimental executado anteriormente para as 

miniemulsões com formação de PMMA. 

4.2.1 - Concentração de sólidos 

Na Tabela 4.3 estão apresentados os resultados de concentração de sólidos obtidos das 

polimerizações em suspensão de MMA. Comparando as concentrações de sólidos obtidos 

nesta etapa com as da primeira etapa (Tabela 4.1), observa-se que houve um decréscimo 

significativo nos valores de concentração. Tal decréscimo pode estar associado ao 

procedimento adotado de alimentação do monômero. Na primeira etapa, a alimentação do 

monômero foi conduzida abrindo-se manualmente a válvula do cilindro de alimentação de 

modo a formar o jato spray de gotículas. Tal abertura era realizada, até o monômero ser 

totalmente atomizado, chegando-se a mínima pressão do cilindro de alimentação.  Esse 

procedimento permitiu que a névoa de monômero formada, mais densa que a atmosfera do 

reator, pudesse depositar na superfície do meio reacional de forma lenta, devido ao intervalo 

de tempo dado entre cada alimentação. Já nesta Etapa II, a alimentação do monômero foi feita 

através de uma bomba operando continuamente. Assim, a formação contínua do spray não foi 

favorável à deposição adequada das gotículas na superfície do meio reacional, ficando estas 

mais suspensas e suscetíveis ao arraste pelo gás N2, que também foi adicionado 

continuamente para proporcionar a atomização. 

Tendo em vista que os resultados de concentração de sólidos foram prejudicados pelo 

excessivo arraste de monômero, não foi possível encontrar nenhuma correlação dos dados de 

concentração com as variáveis operacionais estudadas para os experimentos de polimerização 

em suspensão. 
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Tabela 4.3 - Concentração de sólidos das polimerizações em suspensão de MMA - Etapa II. 

Exp. 
Agente de 

suspensão (g) 
Vazão da 

bomba (ml/min) 
Pressão de 

N2 (bar) 
Tempo de 
reação (h) 

Concentração 
de sólidos (g/l) 

II1 0,50 Amido 3 2,00 1,0 - 
II2 0,50 Amido 3 2,00 2,0 - 
II3 0,50 Amido 3 1,00 1,0 - 
II4 0,50 Amido 3 0,50 3,0 - 
II5 0,50 Amido 3 2,00 4,0 - 
II6 0,60 PVA 3 2,00 1,0 - 
II7 0,60 PVA 4 1,50 1,5 - 
II8 0,60 PVA 4 1,50 2,0 10,00 
II9 0,20 PVA 3 1,00 2,0 1,36 

II10 0,20 PVA 3 3,00 2,0 3,30 
II11 0,60 PVA 5 1,00 1,0 5,88 
II12 0,40 PVA 3 1,00 2,0 4,80 
II13 0,40 PVA 3 0,50 2,0 6,00 
II14 0,60 PVA 4 0,50 2,0 9,94 
II15 0,30Mg(OH)2 4 0,50 2,0 5,60 
II16 0,30Mg(OH)2 4 2,00 2,0 1,60 
II17 0,30Mg(OH)2 8 1,25 2,0 4,40 
II18 0,30Mg(OH)2 4 1,25 2,0 4,80 
II19 0,16Mg(OH)2 6 0,50 2,0 4,00 
II20 0,16Mg(OH)2 6 2,00 2,0 4,80 
II21 0,16Mg(OH)2 4 0,50 2,0 6,00 
II22 0,16Mg(OH)2 4 2,00 2,0 4,80 
II23 0,48Mg(OH)2 4 0,50 2,0 6,40 
II24 0,48Mg(OH)2 4 2,00 2,0 7,20 
II25 0,48Mg(OH)2 6 0,50 2,0 7,60 
II26 0,48Mg(OH)2 6 2,00 2,0 5,60 

 

Na Tabela 4.4, estão apresentados os resultados de concentração de sólidos alcançados 

com os experimentos de polimerização em miniemulsão, variando-se a quantidade de 

estabilizante, vazão de monômero na bomba e pressão de N2 no bico atomizador. Neste caso, 

nota-se que houve um aumento na concentração de sólidos quando se compara com os 

resultados das polimerizações em suspensão. No entanto, a concentração de sólidos ficou 

também abaixo dos resultados obtidos na Etapa I, devido ao arraste de monômero, como 

explicado anteriormente.  É importante observar na Tabela 4.4, que as maiores concentrações 

obtidas ocorreram nos experimentos onde a menor pressão da atomização foi aplicada. Tal 

fato indica que uma maior pressão proporciona um maior arraste de monômero e, 

consequentemente, uma menor concentração de sólidos formados.  Essa ocorrência fica ainda 

mais acentuada na pressão elevada, pois as gotículas são formadas em tamanhos ainda 

menores quando a velocidade do gás é maior. 
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Tabela 4.4 - Concentração de sólidos das amostras das polimerizações em miniemulsão de 

MMA usando o SLS como estabilizante e par redox como iniciador - Etapa II. 

Exp. 
Agente estabilizante Lauril 

sulfato de sódio(g) 

Vazão da 
bomba 

(ml/min) 

Pressão de 
N2 (bar) 

Concentração 
de sólidos (g/l) 

PE1 0,16 4 0,50 20,00 
PE2 0,16 6 0,50 24,40 
PE3 0,16 4 2,00 9,00 
PE4 0,16 6 2,00 5,60 
PE5 0,48 4 0,50 19,29 
PE6 0,48 6 0,50 32,20 
PE7 0,48 4 2,00 9,20 
PE8 0,48 6 2,00 8,40 

PE9(C) 0,32 5 1,25 16,80 
PE10(C) 0,32 5 1,25 8,40 
PE11(C) 0,32 5 1,25 10,00 

PE8.1 0,32 6 1,25 9,20 
 

 Na Tabela 4.5  estão demonstrados os resultados das concentrações de sólidos para as 

polimerizações utilizando o estireno como monômero. Uma comparação com os valores 

obtidos nas polimerizações usando MMA, verifica-se que as concentrações de sólidos com PS 

são superiores aos obtidos com o PMMA, tanto na polimerização em miniemulsão como na 

suspensão. Isto se deve ao fato de que o St é menos volátil que o MMA, tendo-se menos perda 

por arraste. 

 Nota-se que, em geral, há uma tendência de que as polimerizações em miniemulsão 

produzam uma concentração de sólidos superior às polimerizações em suspensão, tendo este 

comportamento sido observado tanto para o PS quanto para o PMMA. 

 

Tabela 4.5 - Concentração de sólidos das amostras de PS das polimerizações da Etapa II. 

Polimerização em miniemulsão 

EXP SLS (g) Vazão do monômero 
(ml/min) 

Pressão de N2 
(bar) 

Concentração 
de sólidos (g/l) 

1E 0,16 4 0,50 60,40 
2E 0,32 5 1,25 85,60 
3E 0,48 6 2,00 92,40 

Polimerização em suspensão 

EXP PVA (g) 
Vazão do monômero 

(ml/min) 
Pressão de N2 

(bar) 
Concentração 
de sólidos (g/l) 

1S 0,16 4 0,50 20,89 
2S 0,32 5 1,25 30,80 
3S 0,48 6 2,00 33,60 



Capítulo 4 - Resultados e discussão 104 

 

4.2.2 - Diâmetro médio e distribuição de tamanho das partículas 

 No que se refere ao diâmetro médio em intensidade (nm), pode ser visto na Tabela 4.6 

que os diâmetros encontrados para as reações em suspensão variaram de 162 a 1399 nm. Na 

Figura 4.12 pode ser observada a distribuição de tamanho de partículas das polimerizações em 

suspensão do MMA utilizando o amido como agente de suspensão com massa de 0,5 g, nas 

condições de vazão de monômero de 3 ml/min e variação de pressão de N2 em três patamares 

2, 1 e 0,5 bar. 

Tabela 4.6 - Diâmetro médio em intensidade das partículas produzidas por polimerização em 

suspensão de PMMA por atomização - Etapa II. 

Exp. 
Agente de 

suspensão (g) 
Vazão da 

bomba (ml/min) 
Pressão de 

N2 (bar) 
Tempo de 
reação (h) 

Diâmetro 
médio (nm) 

II1 0,50 Amido 3 2,00 1 1390,4 
II2 0,50 Amido 3 2,00 2 575,4 
II3 0,50 Amido 3 1,00 1 881,9 
II4 0,50 Amido 3 0,50 3 519,3 
II5 0,50 Amido 3 2,00 4 654,5 
II6 0,60 PVA 3 2,00 1 353,5 
II7 0,60 PVA 4 1,50 1,5 484,8 
II8 0,60 PVA 4 1,50 2 - 
II9 0,20 PVA 3 1,00 2 1075,9 

II10 0,20 PVA 3 3,00 2 1399,2 
II11 0,60 PVA 5 1,00 1 1045,3 
II12 0,40 PVA 3 1,00 2 850,8 
II13 0,40 PVA 3 0,50 2 385,3 
II14 0,60 PVA 4 0,50 2 937,6 
II15 0,30 Mg(OH)2 4 0,50 2 424,7 
II16 0,30 Mg(OH)2 4 2,00 2 342,4 
II17 0,30 Mg(OH)2 8 1,25 2 162,5 
II18 0,30 Mg(OH)2 4 1,25 2 172,2 
II19 0,16Mg(OH)2 6 0,50 2 265,7 
II20 0,16Mg(OH)2 6 2,00 2 214,0 
II21 0,16Mg(OH)2 4 0,50 2 364,8 
II22 0,16Mg(OH)2 4 2,00 2 273,7 
II23 0,48Mg(OH)2 4 0,50 2 296,7 
II24 0,48Mg(OH)2 4 2,00 2 445,5 
II25 0,48Mg(OH)2 6 0,50 2 292,6 
II26 0,48Mg(OH)2 6 2,00 2 288,7 

 É possível observar que com o uso do agente de suspensão Mg(OH)2, foram obtidas as 

partículas de menor diâmetro. As Figuras 4.13 e 4.14 mostram distribuições típicas de 

tamanho de partículas obtidas usando os referidos agentes de suspensão. 
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Figura 4.12 - Distribuição de tamanho de partículas de PMMA das polimerizações em 

suspensão utilizando amido como estabilizante (0,5 g) nas condições de vazão de monômero 

de 3 ml/min e pressão de N2 em: Exp. II2 - 2 bar, Exp. II3 - 1 bar e Exp. II4 - 0,5 bar. 

 

 

Figura 4.13 - Distribuição de tamanho de partículas de PMMA das polimerizações em 

suspensão utilizando PVA como estabilizante dos experimentos II6, II7, II12 e II13. 
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Figura 4.14 - Distribuição de tamanho de partículas de PMMA das suspensões utilizando 

Hidróxido de Magnésio como estabilizante dos experimentos II17, II18, II19 e II20. 

 Em relação aos diâmetros das partículas obtidas por polimerização em miniemulsão 

usando o par redox como iniciador, seguindo um planejamento experimental (Tabela 4.7), 

observa-se a influência principal na qual aumentando-se a pressão da atomização, os valores 

dos diâmetros são reduzidos. Nota-se também uma influência da concentração do agente 

estabilizante sobre o diâmetro da partícula. Comparando-se os experimentos PE3 com PE7 

(Figura 4.15), que estão na mesma pressão, mesma vazão e diferente concentração de 

estabilizante, nota-se uma redução do diâmetro de partícula. Este mesmo comportamento foi 

observado na comparação entre os experimentos PE4 e PE8 (Figura 4.16). No que se refere à 

reprodutibilidade dos dados, nota-se que, na triplicata do ponto central (PE9, PE10 e PE11), 

houve uma pequena diferença do tamanho de partícula do experimento PE9 em relação aos 

experimentos PE10 e PE11. Esta diferença pode estar associada aos erros experimentais 

combinados, tanto por parte da etapa de reação quanto da etapa de caracterização. O resultado 

da média com o desvio padrão dos experimentos em triplicata foi de 233,67 ± 41,86 nm. Na 

Figura 4.17, observa-se que a distribuição de tamanho de partículas do experimento PE9 

apresenta uma distribuição mais estreita e com moda deslocada levemente para a região de 
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maior tamanho. Isto explica a discrepância da média em relação aos outros dois pontos 

experimentais. 

Tabela 4.7 - Diâmetro médio em intensidade das partículas produzidas por polimerização em 

miniemulsão de PMMA por atomização - Etapa II. 

Exp. SLS(g)Vazão da bomba (ml/min) Pressão de N2 (bar) Diâmetro médio (nm) 
PE1 0,16 4 0,50 782,5 
PE2 0,16 6 0,50 586,9 
PE3 0,16 4 2,00 367,8 
PE4 0,16 6 2,00 269,9 
PE5 0,48 4 0,50 239,9 
PE6 0,48 6 0,50 211,2 
PE7 0,48 4 2,00 254,9 
PE8 0,48 6 2,00 212,2 

PE9(C) 0,32 5 1,25 282,0 
PE10(C) 0,32 5 1,25 210,4 
PE11(C) 0,32 5 1,25 208,6 

PE12 0,32 6 1,25 224,9 

 

Figura 4.15 - Comparação de distribuições de tamanho entre os experimentos PE3 e PE7. 

 

Figura 4.16 - Comparação entre distribuições de tamanho entre os experimentos PE4 e PE8. 
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Figura 4.17 - Distribuição de tamanho de partículas de PMMA das polimerizações em 

miniemulsão utilizando par redox como iniciador dos experimentos no ponto central PE9, 

PE10 e PE11. 

 
No intuito de avaliar a influência dos efeitos das variáveis de entrada: concentração de 

agente estabilizante (AE), vazão de alimentação de monômero (Q) e pressão de atomização 

(P), sobre a variável de saída diâmetro médio das partículas (D), foi utilizado o software 

Statistica versão 7.0 para realizar uma regressão múltipla usando a função objetivo de 

mínimos quadrados. Para tal, utilizou-se dos dados obtidos das amostras dos experimentos 

realizados na Etapa II (Tabelas 4.6 e 4.7) referentes às polimerizações em suspensão e 

miniemulsão do PMMA. O modelo de regressão utilizado (Equação 8), leva em conta os 

efeitos lineares e quadráticos de cada variável, bem como os feitos de combinação quadrática 

cruzada entre as variáveis, na forma: 
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Onde: ai e aij representam os parâmetros estimados; X1, X2 e X3 significam, 

respectivamente, as variáveis de entrada: concentração de agente estabilizante, vazão de 

alimentação de monômero e pressão de atomização; e Y indica a variável de saída: diâmetro 

médio das partículas poliméricas. 

Após a análise, os parâmetros significativos estatisticamente (com nível de confiança 

de 95% e alfa = 0.05) foram considerados no modelo, de modo que foi possível observar que 

os efeitos mais preponderantes com os dados estão representados na Equação (9). Os valores 

dos parâmetros, bem como seus respectivos desvios, encontram-se apresentados na Tabela 

4.8. 
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PAEaPaQaAEaPaaD 13
2

33
2

22
2

1130 ⋅⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+=  (9) 

 

Tabela 4.8 - Estimativa dos parâmetros da análise de regressão múltipla. 

Parâmetros 

Polimerização em Suspensão 

(R2 = 0,777) 

Polimerização em Miniemulsão 

(R2 = 0,963) 

Valor Estimado Erro  Valor Estimado Erro  

a0 663,832 110,3928 1343,53 94,5657 

a3 -677,897 234,1274 -1256,73 151,6456 

a11 -448,901* 371,6800 -2850,42 315,5027 

a22 -2,153* 1,2415 -4,18 1,5753 

a33 223,875 87,7628 355,28 53,3841 

a13 340,241* 165,0016 778,85 138,5172 
*
Termos não significativos estatisticamente, porém foram considerados tendo em vista que a retirada 

destes leva a uma redução expressiva do coeficiente de regressão. 

Como pode ser observado na Tabela 4.8, os efeitos mais significativos estão 

caracterizados da seguinte forma: (i) o termo linear da pressão de atomização, demonstra, com 

o coeficiente negativo, que esta variável apresenta um efeito oposto ao diâmetro da partícula. 

Ou seja, o aumento da pressão de atomização conduz a formação de gotículas menores, o que 

resulta em partículas com diâmetros inferiores; (ii) por outro lado, o efeito quadrático da 

pressão de atomização teve um coeficiente positivo; (iii) também os resultados com os termos 

quadráticos da vazão de alimentação de monômero e da concentração de agente estabilizante 

apresentaram efeitos opostos com o diâmetro da partícula, o que é condizente com dados da 

literatura, que demonstram que o aumento da quantidade de agente estabilizante leva a 

formação de partículas com diâmetros inferiores (Odian, 2004); (iv) observou-se ainda que o 

efeito combinado da pressão de atomização com a concentração de agente estabilizante é 

significativo com o diâmetro da partícula. Em geral, pode-se afirmar que as variáveis 

consideradas neste estudo experimental, de fato, apresentaram correspondência com o 

diâmetro das partículas formadas, tendo-se efeitos múltiplos.  

 Adicionalmente, os resultados dos valores preditos com o modelo de regressão versus 

os valores observados experimentalmente estão apresentados nas Figuras 4.18 e 4.19, 

reafirmando a capacidade descritiva dos efeitos considerados.  
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Figura 4.18 - Comparação entre os valores experimentais e calculados pelo modelo 

(Equação 9, Tabela 4.8) para os dados de suspensão de PMMA - Etapa II. 
 

 

Figura 4.19 - Comparação entre os valores experimentais e calculados pelo modelo 

(Equação 9, Tabela 4.8) para os dados de miniemulsão de PMMA - Etapa II. 

 

Na Tabela 4.9 verificam-se os diâmetros médios das partículas de PS obtidas tanto por 

polimerização em miniemulsão como por polimerização em suspensão. Nessas análises, os 

resultados de diâmetro de partícula para a miniemulsão foram maiores do que para a 

suspensão, diferentemente dos resultados típicos encontrados neste estudo para o PMMA. 

Nota-se nas Figuras 4.20 e 4.21 que as distribuições de tamanho de partícula apresentaram 

curvas similares para a miniemulsão e para a suspensão, respectivamente. Também é possível 

observar que as distribuições das miniemulsões foram mais estreitas que as das suspensões, 

embora tenham resultado em médias superiores conforme apresentado na Tabela 4.9. 
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Tabela 4.9 - Diâmetro médio em intensidade das partículas produzidas por polimerização em 

miniemulsão e em suspensão de PS por atomização - Etapa II. 

Polimerização em miniemulsão 
EXP SLS (g) Vazão do monômero (ml/min)Pressão de N2 (bar)Diâmetro médio (nm)
1E 0,16 4 0,50 318,6 
2E 0,32 5 1,25 310,1 
3E 0,48 6 2,00 308,4 

Polimerização em suspensão 
EXP PVA (g)Vazão do monômero (ml/min)Pressão de N2 (bar)Diâmetro médio (nm)
1S 0,16 4 0,50 259,4 
2S 0,32 5 1,25 261,6 
3S 0,48 6 2,00 240,4 

 

 

Figura 4.20 - Distribuição de tamanho de partículas de PS das polimerizações em 

miniemulsão utilizando par redox como iniciador dos experimentos 1E, 2E e 3E. 

 

 

Figura 4.21 - Distribuição de tamanho de partículas de PS das polimerizações em suspensão 

utilizando PVA como agente de suspensão dos experimentos 1S, 2S e 3S. 
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4.2.3 - Microscopia óptica 

 As amostras de PMMA resultantes da polimerização em suspensão, filtradas e retidas 

em papel de filtro de 8 µm, foram analisadas por microscopia óptica com o propósito de 

verificar a morfologia das partículas formadas. Na Figura 4.22, verifica-se a presença de 

partículas esféricas, bem formadas, com aspecto transparente e com tamanhos entre 10 e  

60 µm. Tais partículas foram obtidas nas reações de suspensão com uso do agente de 

suspensão poli(álcool vinílico) (PVA), o que denota uma ação estabilizante adequada para a 

polimerização. 

Na Figura 4.23, são apresentadas imagens das partículas de PMMA (retidas em filtro 

de 8 µm) obtidas por polimerização em suspensão utilizando o hidróxido de magnésio como 

agente estabilizante. Nota-se que a ação deste agente no sentido de estabilizar as gotas não foi 

tão efetiva, resultando em formação de partículas poliméricas aglomeradas. 

 

 

Figura 4.22 - Microscopia óptica de amostras de PMMA retidas em filtro obtidas por 

polimerização em suspensão usando PVA como agente de suspensão. 
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Figura 4.23 - Microscopia óptica de amostras de PMMA retidas em filtro obtidas por 

polimerização em suspensão usando hidróxido de magnésio como agente de suspensão. 

   

Na Figura 4.24, são apresentadas imagens das partículas de PS (retidas em filtro de  

8 µm) obtidas por polimerização em suspensão, utilizando PVA como estabilizante. Verifica-

se que as partículas estão em tamanhos inferiores a 100 µm, similar ao que foi encontrado 

com o PMMA. Nota-se também que somente nas imagens de maior aumento (Figura 4.24C e 

Figura 4.24D) é que se observa a estrutura morfológica real da partícula. Nas de menor 

proximidade (Figura 4.24A e Figura 4.24B), percebe-se apenas o contorno superficial das 

partículas sendo transpassadas pela luz. 

Em geral, as amostras apresentam morfologia esférica bem definida e ocorrência de 

não uniformidade de tamanho na área visualizada, conforme mostrado na Figura 4.25, onde se 

tem micrografias das amostras de PMMA e PS obtidas por polimerização em suspensão. A 

similaridade de tamanhos (em torno de 30-100 µm) de partículas obtidas com a técnica por 

atomização é comparável às obtidas com os métodos convencionais de polimerização, de 

acordo com as pesquisas de Georgiadou & Brooks (2005, 2006) e Machado et al. (2007). 
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Figura 4.24 - Microscopia óptica de amostras de PS retidas em filtro obtidas por 

polimerização em suspensão usando PVA como agente de suspensão. 

 

Figura 4.25 - Polimerização em suspensão utilizando atomização - partículas de PMMA (A) e 

de PS (B) retidas em filtro de 8 µm. 

 (A) (B) 
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4.2.4 - Microscopia eletrônica 

 Nesta etapa, as amostras caracterizadas por MEV foram: (i) PMMA utilizando 

hidróxido de magnésio como estabilizante e (ii) PS usando PVA como estabilizante. Somente 

as amostras passantes pelo filtro de 8 µm obtidas por polimerização em suspensão foram 

submetidas a análise de MEV, já que, conforme discutido na Etapa I, não foi possível 

visualizar em MEV as partículas obtidas por miniemulsões. Portanto, no caso das 

miniemulsões, as amostras foram todas analisadas por MET. 

Na Figura 4.26, observa-se com a maior ampliação da imagem (Figura 4.26D), que 

houve a formação de partículas de PMMA morfologicamente definidas com tamanhos 

inferiores a 2 µm, sendo possível observar regiões com uma população aglomerada de 

partículas inferiores a 500 nm (Figura 4.26C). As condições de reação em que foi possível 

observar melhor a formação de nanopartículas foram com maior concentração de agente de 

suspensão (0,48 g) e maior pressão (2 bar) da atomização, condições estas que favoreceram a 

formação das menores partículas, conforme discutido previamente. 

 

Figura 4.26 - MEV das partículas de PMMA obtidas por polimerização em suspensão 

utilizando hidróxido de magnésio como estabilizante. 
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Verifica-se na Figura 4.27, micrografias de MEV de partículas de PS passantes pelo 

filtro de 8 µm, obtidas por polimerização em suspensão. Com a ampliação da micrografia a 

partir de 20000 vezes, foi possível verificar com nitidez uma significativa população de 

partículas de PS com diâmetro inferior a 500 nm, uniforme e com estrutura morfológica 

esférica bem definida. É importante notar que uma maior população de partículas de PS foi 

observada nas análises de MEV, em comparação ao PMMA. Tal fato pode estar relacionado à 

perda de monômero durante as reações de polimerização.  

 Conforme discutido anteriormente, as polimerizações para formação do PS tiveram 

menos perda de monômero, diferentemente das polimerizações para obtenção de PMMA, isto 

em razão do monômero MMA possuir volatilidade moderada e o St ter baixa volatilidade, 

sendo o MMA facilmente arrastado pelo N2 da atomização. Tais resultados refletiram nas 

concentrações de sólidos alcançadas, conforme apresentado nas Tabelas 4.3 a 4.5 e, 

consequentemente, nas amostras analisadas microscopicamente. 

Devido à uniformidade de tamanhos e estrutura bem definida, é possível presumir que 

as partículas de PS apresentaram, durante a polimerização, maior estabilidade na formação 

das gotas do que as partículas de PMMA, que apresentou aglomerações. 

Figura 4.27 - MEV das partículas de PS obtidas por polimerização em suspensão utilizando 

poli(álcool vinílico) como estabilizante. 



Capítulo 4 - Resultados e discussão 117 

 

 Para efeito de comparação com as micrografias de MEV, as partículas de PS obtidas 

por polimerização em suspensão foram também analisadas por MET, como podem ser vistas 

na Figura 4.28. Verifica-se, na maior resolução (Figura 4.28D), a uniformidade do tamanho 

das partículas (40 a 100 nm) e uma morfologia esférica bem definida, como observado 

previamente por MEV. 

 

Figura 4.28 - MET das partículas de PS obtidas por polimerização em suspensão utilizando 

poli(álcool vinílico) como estabilizante. 

 Já para as amostras produzidas por polimerização em miniemulsão, análises de 

microscopia eletrônica de transmissão (MET) permitiram caracterizar a morfologia e tamanho 

das partículas nanométricas de PMMA e PS obtidas pela técnica de polimerização por 

atomização. 

 Na Figura 4.29, é possível observar imagens de MET das partículas de PMMA obtidas 

por miniemulsão utilizando SLS como agente estabilizante e par redox como iniciador. Nota-
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se que as partículas poliméricas encontram-se numa faixa de tamanho entre 50 e 200 nm, 

apresentando excelente uniformidade e morfologia bem definida. 

 

 

Figura 4.29 - MET das partículas de PMMA obtidas por polimerização em miniemulsão 

utilizando SLS como estabilizante e par redox como iniciador. 

 As imagens de MET das partículas de PS obtidas por polimerização em miniemulsão, 

utilizando SLS como estabilizante e par redox como iniciador, estão apresentadas na Figura 

4.30. Percebe-se menores tamanhos do que os verificados na suspensão, entre 30 e 100 nm. 
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Figura 4.30 - MET das partículas de PS obtidas por polimerização em miniemulsão utilizando 

SLS como estabilizante e par redox como iniciador. 

Nesta Etapa II, foram feitas mudanças no sistema com o objetivo de melhorar a baixa 

produção de polímero devido às perdas de monômero por arraste, utilizando um reator de 

vidro com três bocas, condensador e uma bomba para alimentação com vazão controlada do 

monômero no bico atomizador. Além das mudanças no sistema, também buscou-se verificar a 

relação das variáveis de operação (pressão do N2 na atomização; concentração de estabilizante 

nas polimerizações; e vazão de alimentação do monômero) com o diâmetro das partículas 

formadas e a concentração de sólidos produzidos. Os resultados da Etapa II demonstraram 

que o tempo de reação não teve relação com o diâmetro da partícula, porém o aumento das 

variáveis pressão do N2 na atomização e concentração de estabilizante apresentou redução no 

diâmetro das partículas. Ainda foi possível observar, por análise estatística dos dados de DLS, 

que a combinação destas variáveis demonstrou significância na variação do diâmetro da 

partícula. Também verificou-se que as mudanças  implementadas não foram capazes de evitar 

o arraste de vapor de monômero e, portanto, a obtenção das partículas ocorreu geralmente 
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com baixas concentrações de sólidos. As causas mais prováveis para a ocorrência de um 

maior arraste foram atribuídas principalmente à alimentação e atomização contínua do 

monômero. Desta forma, o sistema foi modificado mais uma vez para um modo de 

atomização intermitente, com o propósito de alcançar resultados ainda melhores com a técnica 

de polimerização por atomização proposta. 

4.3 - Resultados da Etapa III 

 Nesta etapa, a principal modificação no sistema de polimerização foi a instalação de 

um mecanismo automático para conduzir a atomização em modo intermitente. O intuito desta 

implementação foi de minimizar o arraste das gotículas formadas durante a atomização pelo 

nitrogênio, já que na etapa anterior a atomização contínua resultou em perdas significativas do 

monômero por arraste. 

 Nesta Etapa III, foram realizados experimentos com reações de polimerização em 

suspensão e em miniemulsão utilizando os monômeros MMA e St. Nas polimerizações em 

suspensão foi utilizado o PVA como agente de suspensão e BPO como iniciador. Nas 

polimerizações em miniemulsão, utilizou-se SLS como agente emulsificante e os iniciadores 

par redox e KPS. Foram feitas reações com o objetivo de se obter partículas de PMMA, PS e 

copolímero STMMA. 

4.3.1 - Concentrações de sólido 

Na Tabela 4.10 são apresentados os resultados de concentração de sólidos obtidos nas 

polimerizações realizadas nesta etapa. É possível verificar que a concentração de sólidos é 

mais baixa nas polimerizações em suspensão do que nas polimerizações em miniemulsão, 

conforme já discutido na Etapa II.  Em particular, nas polimerizações em suspensão do MMA, 

a concentração de sólidos obtida na Etapa III ficou na faixa de 38 a 56 g/L, sendo superior ao 

que foi obtido na Etapa II que ficou entre 1 e 10 g/L. Especificamente no experimento III10, 

onde foi utilizada uma mistura de agentes de suspensão, a concentração de sólidos obtida foi 

da mesma ordem que nos experimentos onde um único agente de suspensão foi usado. Já nas 

polimerizações em suspensão do St, a concentração de sólidos na Etapa III (entre 14 e 30 g/L) 

foi praticamente similar ao que foi obtido na Etapa II (entre 20 e 33 g/l). É importante 

salientar que especificamente no experimento III3 (que resultou concentração de 14 g/L), a 

inserção do iniciador foi feita após a atomização, sendo que este é organossolúvel e deveria 

ter sido solubilizado previamente no monômero. No caso do experimento III4, a quantidade 

de agente de suspensão PVA utilizada foi a metade (0,09g) da formulação. Em ambos os 
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casos, as alterações citadas podem ter influenciado negativamente no resultado da 

concentração de sólidos. 

Um comportamento semelhante foi observado com as polimerizações em 

miniemulsão. No caso do PMMA, a concentração de sólidos resultante foi maior na Etapa III 

(aproximadamente 100 g/L) que na Etapa II (entre 5 e 32 g/L). Já para o PS, os valores foram 

praticamente similares, ficando entre 60 e 92 g/L na Etapa II e 94 g/L na Etapa III. 

Ao avaliar os dados do copolímero STMMA (experimentos III7 e III8), nota-se que os 

resultados de concentração de sólidos nas duas polimerizações apresentaram valores similares 

aos adquiridos pelo PS. Tal fato pode ser explicado com base na formulação para a reação de 

copolimerização, que foi composta por 70 % do monômero St e 30 % do monômero MMA. 

Analisando a influência do tipo de iniciador (par redox ou KPS) na concentração de 

polímeros para as polimerizações de miniemulsão, nota-se que tanto no caso do PMMA (par 

redox 100 g/L e KPS 98 g/L) quanto no caso do STMMA (par redox 78 g/L e KPS 80 g/L), 

ambos iniciadores apresentaram resultados similares de concentração polimérica. 

De um modo geral, a mudança do sistema com atomização intermitente, produziu 

melhores resultados de concentração de polímeros, embora o arraste de monômero ainda 

ocorresse. 

Ainda nesta etapa de estudo, polimerizações adicionais foram realizadas com o intuito 

de carreamento de óleo de moringa durante a formação das partículas poliméricas. Três 

ensaios de polimerização (III11, III12 e III17) foram conduzidos com o monômero MMA, já 

que este é biocompatível e a intenção de tais reações era de simular o carreamento de fármaco 

nas partículas. As reações foram feitas em suspensão e miniemulsão (com os iniciadores par 

redox e KPS). Percebe-se que na reação em suspensão a concentração de sólidos se manteve 

na mesma ordem dos valores alcançados nas polimerizações sem o óleo. No caso da 

miniemulsão com o iniciador KPS, este experimento conduziu a maior concentração de 

sólidos entre todos os experimentos. A adição do óleo pode ter favorecido a polimerização na 

forma de um co-estabilizante. 

No caso das copolimerizações (experimentos III7, III8 e III16), a formação do 

STMMA foi comprovada pela realização de espectroscopia de infravermelho (IV). Como 

pode ser visto nos espectros de FTIR (Figura 4.31), a formação do copolímero é devido 

principalmente ao aparecimento da banda de absorção de 1724,36 cm-1 referente à carboxila 

(C=O) no éster proveniente do monômero MMA, indicada pelo número 1 e a banda de 698,23 

cm-1 do grupo fenila, presente no monômero St, indicado pelo número 2 (Silvertein et al., 

2005). Um resultado similar foi obtido pelo autor Song et al. (2009). 
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Tabela 4.10 - Concentração de sólidos das amostras obtidas na Etapa III. 

Exp. 
Tipo de 

polimerização Monômero Surfactante (g) 
Concentração 
de sólidos (g/l) 

III1* Suspensão MMA PVA 46,00 
III2 Suspensão MMA PVA 56,00 

III3** Suspensão St PVA 14,00 
III4 Suspensão St PVA (0,09g) 18,00 
III5 Miniemulsão MMA SLS 100,00 
III6 Miniemulsão St SLS 94,00 
III7 Suspensão STMMA PVA 26,00 
III8 Miniemulsão STMMA SLS 78,00 
III9 Suspensão St PVA 30,00 

III10 Suspensão MMA PVA/Mg(OH)2 44,00 
III11 Miniemulsão MMA + óleo de moringa SLS 70,59 
III12 Suspensão MMA + óleo de moringa PVA 40,00 
III13 Miniemulsão MMA SLS 101,96 
III14 Suspensão MMA PVA 38,00 
III15 Miniemulsão (KPS) MMA SLS 98,00 
III16 Miniemulsão (KPS) STMMA SLS 80,00 
III17 Miniemulsão (KPS) MMA + óleo de moringa SLS 130,00 

*
As partículas se aglomeraram formando um produto maciço. 

**
O iniciador foi adicionado após a inserção do monômero. 

 
 

 

Figura 4.31- Espectros de FTIR das amostras do copolímero. 
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4.3.2 - Diâmetro médio e distribuição de tamanho das partículas 

 As partículas de PMMA, PS e STMMA obtidas tanto por polimerização em suspensão 

como em miniemulsão foram analisadas por DLS para determinação da distribuição de 

tamanho de partículas e diâmetro médio. Na Tabela 4.11, estão apresentados os resultados de 

diâmetro médio das amostras analisadas. Observa-se que as partículas poliméricas produzidas 

por suspensão apresentaram diâmetro médio com dimensão submicrométrica. Em particular, 

as partículas de PMMA (experimentos III2, III10 e III14) tiveram os menores tamanhos, 

dentre as partículas produzidas por suspensão. Em relação às partículas obtidas por 

miniemulsão, nota-se que, em geral, estas tiveram diâmetro muito inferior às partículas 

obtidas por polimerização em suspensão, com exceção dos experimentos III5, III15 e III17. 

Especificamente nos casos em que foram utilizados KPS como iniciador, há uma tendência do 

tamanho médio das partículas ser maior que nas polimerizações usando o par redox como 

iniciador. 

Tabela 4.11 - Diâmetro médio das partículas produzidas pelas polimerizações da Etapa III. 

Exp. Tipo de 
polimerização 

Monômero Surfactante (g) Diâmetro 
médio (nm) 

III2  Suspensão MMA PVA 282,6 
III3 Suspensão St PVA 520,3 
III4 Suspensão St PVA (0,09g) 656,5 
III5 Miniemulsão MMA SLS 601,9 
III6 Miniemulsão St SLS 33,87 
III7 Suspensão STMMA PVA 429,2 
III8 Miniemulsão STMMA SLS 24,8 
III9  Suspensão St PVA 794,4 

III10 Suspensão MMA PVA/Mg(OH)2 268,9 
III11 Miniemulsão MMA + óleo de moringa SLS 121,1 
III12 Suspensão MMA + óleo de moringa PVA 943,5 
III13 Miniemulsão MMA SLS 28,03 
III14 Suspensão MMA PVA 264,6 
III15 Miniemulsão (KPS) MMA SLS 966,9 
III16 Miniemulsão (KPS) STMMA SLS 38,24 
III17 Miniemulsão (KPS) MMA + óleo de moringa SLS 670,5 

  

Na Figura 4.32, é possível observar que a distribuição de tamanho de partículas do 

PMMA obtido por polimerização em suspensão encontra-se deslocada na região 

submicrométrica com média entre 200 e 300 nm. Já para as partículas de PS obtidas por 

polimerização em suspensão (Figura 4.33), observa-se que a distribuição de tamanho de 
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partículas apresentou duas modas, estando uma na região submicrométrica e a outra acima de 

2 µm, sendo a população de partículas maiores mais significativa. Um comportamento similar 

também foi verificado com o copolímero STMMA obtido por polimerização em suspensão 

(Figura 4.34). No entanto, neste caso, a população de partículas mais significativa ficou na 

região submicrométrica. Em particular, no caso da polimerização em suspensão visando 

carrear óleo de moringa, obteve-se também uma distribuição bimodal (Figura 4.35) com 

modas não totalmente separadas, indicando uma população de partículas bastante heterogênea 

em tamanho e com uma distribuição larga. É importante destacar que o equipamento de DLS 

utilizado nas análises de distribuição de partículas acaba limitando o tamanho de detecção em 

aproximadamente 10 µm e isto explica o fato das referidas curvas estarem truncadas na região 

de maior tamanho. Nas seções posteriores, serão apresentadas micrografias que confirmam a 

ocorrência de partículas acima de 10 µm nas suspensões, mesmo não sendo predominantes. 

 

Figura 4.32 - Distribuição de tamanho de partículas das polimerizações em suspensão de 

PMMA utilizando PVA como estabilizante dos experimentos III2 (A) e III10 (B). 

 

Figura 4.33 - Distribuição de tamanho de partículas das polimerizações em suspensão de PS 

utilizando PVA como estabilizante do experimento III9 passante. 
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Figura 4.34 - Distribuição de tamanho de partículas das polimerizações em suspensão do 

copolímero STMMA utilizando PVA como estabilizante do experimento III7. 

 

 

Figura 4.35 - Distribuição de tamanho de partículas das polimerizações em suspensão de 

PMMA+óleo de moringa utilizando PVA como estabilizante do experimento III12. 
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partículas de PMMA obtidas por miniemulsao usando KPS como iniciador, percebe-se uma 

curva com três modas (Figura 4.37): a primeira na região de menores diâmetros (entre 5 e 

20 nm), a segunda na região de 30 a 140 nm e a terceira na região de 300 a 1000 nm, sendo 

esta a de maior intensidade. Avaliando-se a distribuição de tamanho de partículas do PS 

obtido por polimerização em miniemulsão (Figura 4.38), verifica-se uma estreita distribuição 

de tamanho de partículas, com valores de 10 a 140 nm e diâmetro médio de aproximadamente 

40 nm. Um comportamento similar é observado com a distribuição de tamanho de partículas 

do copolímero STMMA obtido por polimerização em miniemulsão usando o par redox como 

iniciador (Figura 4.39A), onde a distribuição ficou entre 7 e 120 nm e com valor médio de 

25 nm. De forma análoga, o copolímero STMMA (Figura 4.39B) obtido por polimerização 

em miniemulsão usando KPS como iniciador resultou numa distribuição entre 15 a 120 nm, 

com média de 40 nm. Em particular, na polimerização em miniemulsão visando carrear óleo 

de moringa, usando os iniciadores par redox ou KPS, obteve-se uma distribuição de tamanho 

de partículas bimodal. Com o iniciador par redox, obteve-se uma moda de menor intensidade 

na região entre 8 e 50 nm e a outra de maior intensidade na região de 50 a 2000 nm, como 

pode ser visto na Figura 4.40A. Já com o KPS, a primeira moda ocorreu na faixa de 50 a 

160 nm e a segunda moda entre 200 a 800 nm, conforme apresentado na Figura 4.40B. 

 As mudanças operacionais introduzidas da Etapa I até a Etapa III demonstraram 

influência sobre o perfil de distribuição do tamanho de partículas. Nas Etapas I e II as 

partículas foram caracterizadas com uma única moda, indicando a presença de apenas uma 

população. Particularmente, na Etapa II, as curvas de distribuição de tamanho de partículas 

foram mais estreitas. Já na Etapa III, foi possível perceber a geração de partículas com 

distribuição de tamanhos contendo desde uma moda até três modas. A principal mudança 

operacional está relacionada com o modo de alimentação do monômero no atomizador. Na 

Etapa I, o monômero foi alimentado através de um vaso pressurizado com N2, de modo que a 

quantidade de monômero alimentada no atomizador, embora de forma intemitente, mas com 

ação manual, permitia adições de monômero que conduzia a jatos de atomização prolongados. 

Na Etapa II, o monômero foi alimentado de modo contínuo através de uma bomba, o que 

permitia a geração de um jato de atomização praticamente contínuo. Este aspecto parece 

influenciar diretamente na formação das gotículas durante a atomização, levando a geração de 

uma única população de partículas e, no caso mais contínuo, de uma população mais 

homogênea com distribuição de tamanhos mais estreita. Por outro lado, na Etapa III, o modo 

de alimentação intermitente levou a formação de jato atomizado com menor tempo de 

duração, o que pode ter resultado na geração de partículas com característica heterogênea 
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quanto ao tamanho. Como o principal objetivo das mudanças implementadas nas Etapas I até 

III foi reduzir a perda de monômero e, consequentemente, aumentar a carga de sólidos, é 

importante destacar que a estratégia utilizada para este fim conduziu a uma mudança na 

característica da partícula, quando se observa as distribuições de tamanho de partículas. A 

alteração das suas características pode resultar em diferentes usos destas partículas. Em 

aplicações de fármacos, por exemplo, o mais importante é a homogeneidade da partícula 

gerada, enquanto em comodities a carga de sólidos tem um fator predominante. 

 

 

Figura 4.36 - Distribuição de tamanho de partículas das polimerizações em miniemulsão de 

PMMA usando par redox como iniciador dos experimentos A - III5 e B - III13. 

 

 

Figura 4.37 - Distribuição de tamanho de partículas das polimerizações em miniemulsão de 

PMMA usando KPS como iniciador do experimento III15. 
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Figura 4.38 - Distribuição de tamanho de partículas das polimerizações em miniemulsão de 

PS usando par redox como iniciador do experimento III6. 

 

 

Figura 4.39 - Distribuição de tamanho de partículas das polimerizações em miniemulsão de 

STMMA usando como iniciador: (A) par redox (Exp. III8) e (B) KPS (Exp. III16). 

  

 

Figura 4.40 - Distribuição de tamanho de partículas das polimerizações em miniemulsão de 

PMMA+óleo de moringa usando como iniciador: (A) par redox (Exp. III11) e  

(B) KPS (Exp. III17). 
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4.3.3 - Microscopia óptica 

 Partículas poliméricas de PMMA e PS produzidas por polimerização em suspensão 

foram analisadas por microscopia óptica. As amostras foram analisadas sem passar 

previamente pelo processo de filtração. 

 Na Figura 4.41, é possível visualizar a imagem das partículas de PMMA obtidas por 

polimerização em suspensão, que se apresentam com morfologia esférica, bem formadas e 

com diâmetros inferiores a 20 µm. O mesmo ocorreu no caso da microscopia óptica das 

partículas de PS (Figura 4.42). Percebe-se partículas com morfologia esférica, definida e com 

tamanhos inferiores a 20 µm. Na Figura 4.43, é possível observar que as partículas de PS 

obtidas por suspensão usando uma quantidade menor de agente de suspensão (experimento 

III4) também apresentaram tamanhos inferiores a 20 µm. Similarmente, as partículas de 

STMMA obtidas por suspensão apresentaram morfologia esférica e tamanhos micrométricos, 

abaixo de 20 µm (Figura 4.44). Em particular, no caso da polimerização em suspensão 

visando carrear óleo de moringa (Figura 4.45), verifica-se a formação de partículas abaixo de 

20 µm. No entanto, não foi possível observar pelas micrografias a estrutura de partículas com 

características de carreamento do óleo de moringa. 

 

 

Figura 4.41 - Microscopia ótica das partículas de PMMA obtidas por polimerização em 

suspensão. 
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Figura 4.42 - Microscopia ótica das partículas de PS obtidas por polimerização em suspensão. 

 

 

Figura 4.43 - Microscopia ótica das partículas de PS obtidas por polimerização em suspensão 

com uma quantidade de PVA menor. 
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Figura 4.44 - Microscopia ótica das partículas de STMMA obtidas por polimerização em 

suspensão. 

 

 

Figura 4.45 - Microscopia ótica das partículas de PMMA+óleo de moringa obtidas por 

polimerização em suspensão. 
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4.3.4 - Microscopia eletrônica 

Nesta etapa, foram caracterizadas por microscopia eletrônica amostras de PMMA, PS, 

STMMA e PMMA+óleo de moringa. Somente as amostras passantes pelo filtro de 8 µm 

obtidas por polimerização em suspensão foram submetidas à análise de MEV, já que, 

conforme discutido na Etapa I, não foi possível visualizar em MEV as partículas obtidas por 

miniemulsões. Portanto, no caso das miniemulsões, as amostras foram todas analisadas por 

MET. 

4.3.4.1 - MEV das amostras de partículas poliméricas obtidas por polimerização em 

suspensão 

Na Figura 4.46 podem ser visualizadas as imagens de MEV das partículas de PMMA 

obtidas por polimerização em suspensão usando PVA como surfactante. Uma área 

significativa do campo de visualização da amostra foi tomada, sendo possível observar que as 

partículas apresentam morfologia esférica e com tamanhos que variam da escala 

submicrométrica até a escala micrométrica. Estão presentes fragmentos de partículas, 

ratificando a discussão já feita previamente de que o MEV parece danificar as partículas de 

PMMA durante a análise. 

 

 

Figura 4.46 - MEV das partículas de PMMA obtidas por suspensão. 
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 No caso das amostras de PS, observa-se na Figura 4.47 que as partículas obtidas por 

polimerização em suspensão utilizando o agente de suspensão PVA (0,09 g) apresentam, na 

sua maioria, tamanho na faixa de 100 nm, estando algumas isoladamente com dimensões 

entre 200 e 500 nm. Nota-se também que a estrutura morfológica é esférica e bem definida, 

não havendo indícios de que o MEV promoveu danos nas partículas, como ocorreu nas 

amostras de PMMA. Na Figura 4.48, tem-se o MEV das partículas de PS produzidas por 

suspensão usando surfactante na quantidade de 0,15 g. Neste caso, verifica-se a ocorrência de 

partículas com tamanho entre nano e micrométrico. Nota-se aqui que as partículas tiveram 

morfologia esférica, mas uma ampliação da imagem em 4500 vezes revela que as partículas 

foram danificadas pela análise de MEV. 

Na Figura 4.49, é possível observar as imagens de MEV do copolímero STMMA 

obtido por polimerização em suspensão. Verifica-se com ampliação de até 60.000 vezes que 

as partículas apresentam morfologia bastante uniforme e com tamanhos na região 

nanométrica, ficando abaixo de 200 nm. 

 

Figura 4.47 - MEV das partículas de PS obtidas por polimerização em suspensão utilizando 

PVA com massa de 0,09 g. 
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Figura 4.48 - MEV da amostra de PS obtida por polimerização em suspensão. 

 

Figura 4.49 - MEV das partículas do copolímero STMMA obtidas por polimerização em 

suspensão. 
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 As imagens de MEV das partículas de PMMA+óleo de moringa podem ser vistas na 

Figura 4.50. Observa-se que não foi possível visualizar as partículas claramente e, portanto, 

não é possível afirmar que houve carreamento de óleo de moringa. É perceptível nas imagens 

a ocorrência de manchas que podem ser compreendidas como depósito de óleo em excesso na 

área de visualização. Este fato é justificado pelas amostras não terem sido lavadas antes da 

análise de MEV. 

 

 

Figura 4.50 - MEV do PMMA + óleo de moringa. 

4.3.4.2 - MET das amostras de partículas poliméricas obtidas por polimerização em 

suspensão 

As amostras analisadas por MEV foram também analisadas por MET, já que em 

alguns casos foram observados fragmentação das partículas pela análise de MEV. Na Figura 

4.51, tem-se partículas de PMMA produzidas por polimerização em suspensão utilizando o 

PVA como estabilizante. Nota-se, numa grande área de visualização das imagens, que as 

partículas apresentam tamanho uniforme de aproximadamente 100 nm. Com a aproximação 

do foco (Figura 4.51 D), percebe-se a ocorrência de aglomerado de partículas em pequena 

proporção, indicando a possível existência de efeitos de coalescência durante a reação. Já na 
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Figura 4.52, em que se têm imagens de partículas de PMMA obtidas por polimerização em 

suspensão utilizando uma mistura de agentes estabilizantes (PVA + Hidróxido de Magnésio), 

nota-se a formação de partículas uniformes com morfologia esférica e tamanho aproximado 

em 100 nm. A mistura dos estabilizantes (PVA + Hidróxido de Magnésio) parece ter sido 

mais influente na formação das partículas, já que estas apresentam-se relativamente mais 

uniforme do que aquelas obtidas usando somente o PVA como estabilizante. Verifica-se a 

presença de pontos brancos, que pode se caracterizar pelo excesso de hidróxido de magnésio 

não dissolvido no meio aquoso e também a formação de aglomerados em partículas menores 

que 100 nm. 

 

 

Figura 4.51 - MET das partículas de PMMA produzidas por suspensão utilizando o PVA 

como estabilizante. 
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Figura 4.52 - MET das partículas de PMMA produzidas por suspensão utilizando a mistura de 

PVA+Hidróxido de magnésio como estabilizante. 
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 No caso das partículas de PS obtidas por polimerização em suspensão com PVA como 

estabilizante (0,09 e 0,15 g), as imagens de MET (Figuras 4.53 e 4.54) ratificam que as 

partículas apresentam-se na sua maioria com tamanho na região nanométrica de 

aproximadamente 100 nm, confirmando os resultados encontrados previamente através das 

análises por MEV. Também é possível notar nas Figuras 4.53 B e 4.54 D que há uma menor 

fração de partículas dispersas com tamanhos maiores que 200 nm. É importante destacar que 

aparentemente o uso de uma quantidade menor de estabilizante (0,09 g ao invés de 0,15 g) 

não afetou a morfologia e o tamanho das partículas, indicando que para a obtenção de 

partículas nanométricas de PS é possível utilizar menos agente de suspensão sem 

comprometer propriedades morfológicas das partículas. 

 

Figura 4.53 - MET das partículas de PS produzidas por suspensão utilizando o PVA em uma 

concentração de 0,09g. 
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Figura 4.54 - MET das partículas de PS produzidas por suspensão utilizando o PVA em uma 

concentração de 0,15g. 

 

No caso da obtenção do copolímero STMMA por suspensão com PVA como 

estabilizante, nota-se na Figura 4.55 a formação de partículas com estrutura bem definida e 

tamanho uniforme na ordem de 100 nm. O copolímero STMMA mostrou-se com 

características morfológicas mais parecidas com o PS do que com o PMMA. Estas 

micrografias confirmam os resultados já observados com as análises prévias de MEV. 
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Figura 4.55 - MET das partículas de STMMA produzidas por suspensão utilizando o PVA 

como estabilizante. 

 

No caso da polimerização em suspensão partindo do MMA + óleo de moringa, feita 

com o propósito de obter partículas de PMMA carreadoras, verifica-se através da Figura 4.56 

que houve a formação de partículas com tamanho abaixo de 100 nm, no entanto as imagens 

não apresentam qualidade de resolução tão boa quanto as imagens de MET apresentadas 

anteriormente. Desta forma, não foi possível avaliar se houve o carreamento do óleo. 
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Figura 4.56 - MET das partículas de PMMA com óleo de moringa obtidas por suspensão. 

 

4.3.4.3 - MET das amostras de partículas poliméricas obtidas por polimerização em 

miniemulsão 

 Nas polimerizações em miniemulsão, o MEV não foi utilizado para caracterizar as 

partículas, tendo estas sido analisadas apenas por MET. Foram obtidas imagens do PMMA, 

do PS, do copolímero STMMA e do PMMA + óleo de moringa. Também fez parte desse 

conjunto de análises, as partículas de PMMA e STMMA obtidas com iniciador KPS, além do 

iniciador par redox. 

 As imagens de MET das partículas de PMMA produzidas por polimerização em 

miniemulsão usando o par redox como iniciador (Figura 4.57) não mostram com clareza a 

formação de partículas com estruturas esféricas uniformes, como visto previamente.  O que se 

vê são aglomerados de pequenas partículas gerando estruturas não esféricas. Tais 
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aglomerados explicam o fato de que a amostra III5 apresentou tamanho médio de partículas 

na ordem de 600 nm, segundo análise de DLS. Diferentemente, as partículas de PMMA, 

produzidas por polimerização em miniemulsão usando KPS como iniciador, podem ser 

visualizadas (Figura 4.58) com morfologia mais definida e tamanho inferior a 100 nm. A 

melhor formação das partículas de PMMA quando usando o iniciador KPS pode estar 

relacionada a uma ação mais rápida deste iniciador em comparação ao par redox, acelerando a 

formação das partículas e evitando a coalescência das gotículas de monômero. Outra possível 

causa pode ser atribuída à baixa ação do agente emulsificante na estabilização das gotas de 

monômero. 

 

 

Figura 4.57 - MET das partículas de PMMA obtidas por miniemulsão usando par redox como 

iniciador. 
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Figura 4.58 - MET das partículas de PMMA obtidas por miniemulsão usando KPS como 

iniciador. 

 

 Já no caso do PS obtido por miniemulsão usando par redox como iniciador, nota-se 

através da Figura 4.59 que as partículas formadas apresentam morfologia esférica uniforme e 

definida com tamanho inferior a 100 nm. No entanto, o mesmo não ocorreu com o copolímero 

STMMA obtido por miniemulsão usando o par redox (Figura 4.60) e o KPS (Figura 4.61) 

como iniciadores. Nas duas reações para formar STMMA com diferentes iniciadores, o que se 

percebe é que formou partículas esféricas, mas com um número significativo de aglomerados. 

É possível também notar que as partículas livres apresentam tamanho abaixo de 50 nm. 
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Figura 4.59 - MET da amostra de PS obtida por miniemulsão usando par redox como 

iniciador. 
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Figura 4.60 - MET do copolímero STMMA obtido por miniemulsão com par redox. 
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Figura 4.61 - MET do copolímero STMMA obtido por miniemulsão usando KPS como 

iniciador. 
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No caso da polimerização em miniemulsão para formar partículas de PMMA 

carreadoras de óleo de moringa e usando o par redox como iniciador, verifica-se na Figura 

4.62 que não foi possível visualizar com menor resolução as partículas por MET. Além disso, 

observa-se manchas nas imagens que podem estar associadas ao óleo de moringa. Já nas 

imagens de MET (Figura 4.63) do PMMA + óleo de moringa da polimerização em 

miniemulsão usando KPS como iniciador, foi possível visualizar a formação de uma 

quantidade significativa de partículas esféricas inferiores a 100 nm e com presença de óleo em 

torno destas. Também é possível observar (em destaque por setas) que algumas partículas 

apresentam características de nanoesferas carreadoras de óleo, mas tal destaque pode ser 

similar a um sombreamento de partículas e, portanto, não se pode afirmar com precisão que 

houve de fato a formação das nanoesferas carreadoras. 

 

Figura 4.62 - MET da amostra de PMMA + óleo de moringa obtida por miniemulsão usando 

par redox como iniciador. 
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Figura 4.63 - MET da amostra de PMMA + óleo de moringa obtida por miniemulsão usando 

KPS como iniciador. 

 

 Nesta Etapa III, as mudanças de melhoria do sistema (com a instalação de uma válvula 

solenoide para atomização intermitente) visando minimizar as perdas de monômero por 

arraste não foram suficientes para garantir um aumento na produção de polímero. O 

mecanismo automático para conduzir a atomização em modo intermitente produziu melhores 

resultados de concentração de polímeros, porém o arraste de monômero ainda continuou. 

Desta forma, para alcançar resultados ainda melhores, o sistema foi modificado novamente, 

utilizando agora um reator em aço inox com camisa de aquecimento e com sistema 

recirculante e formação de chuveiro para lavagem do jato de monômero. 
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4.4 - Resultados da Etapa IV 

 A Etapa IV consistiu na modificação da configuração para um novo reator no sistema 

de polimerização por atomização. A nova configuração do reator com recirculação do meio 

reacional teve o objetivo de minimizar as perdas de monômero por arraste com nitrogênio. 

Testes com reações de polimerização em suspensão e em miniemulsão utilizando o 

monômero MMA foram realizados no intuito de obter alto teor de sólidos. 

4.4.1 - Concentração de sólidos 

 As reações de polimerização de PMMA foram realizadas nas mesmas condições: 

vazão de alimentação de 2 mL/min, pressão de atomização de 0,5 bar e tempo de reação de  

1 hora. Variou-se a quantidade de agente emulsificante nos experimentos IV2 e IV3 e 

iniciador tanto nas miniemulsões como nas suspensões. 

 Observa-se na Tabela 4.12 que, em geral, a concentração de sólidos das amostras 

obtidas por polimerização em miniemulsão foi maior que nas suspensões. Tais concentrações 

representam uma formação de sólidos nas miniemulsões de 50 a 88 % de aproveitamento da 

massa inicial de monômero, enquanto que nas suspensões este valor foi de aproximadamente 

20 %. Comparando-se o resultado da miniemulsão na Etapa IV (Tabela 4.12 - Exp. IV1) com 

a Etapa III (Tabela 4.10 - Exp. III15), experimentos estes realizados com o mesmo tipo de 

iniciador e agente emulsificante, nota-se que com 17 % (em massa) de monômero na 

formulação da Etapa III foram formados 98 g/L de sólidos, enquanto que 9 % (em massa) de 

monômero na formulação IV foram obtidos 78,5 g/L de sólidos. Assim, avaliando-se a 

proporcionalidade nos dois casos, pode-se dizer que a Etapa IV teve um melhor 

aproveitamento e, consequentemente, uma menor perda de monômero. Por outro lado, 

comparando-se as Etapas III e IV com polimerização de suspensão de MMA (Tabela 4.10 -

Exp. III14 e Tabela 4.12 - Exp. IV4), observa-se que com 17 % (em massa) de monômero na 

formulação da Etapa III foram formados 38 g/L de sólidos, enquanto que 9 % (em massa) de 

monômero na formulação IV foram obtidos 16 g/L. Resguardando a proporcionalidade, nota-

se que os resultados foram similares no aproveitamento do monômero. Desta forma, a perda 

de monômero na polimerização em suspensão não está relacionada à configuração e operação 

do reator. Como há diferenças de resultados entre a miniemulsão e a suspensão, acredita-se 

que a menor concentração de sólidos nas suspensões, bem como a maior perda de monômero, 

são decorrentes do mecanismo de estabilidade da gota, já que na polimerização em 

miniemulsão, a gota é envolvida por miscelas que promovem uma maior interação entre a 
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gota com a fase aquosa, o que pode reduzir o efeito de arraste do monômero pelo gás de 

atomização. Já na polimerização em suspensão, o agente estabilizante reduz a tensão 

interfacial da gota de monômero e produz uma fina camada que evita a coalescência entre 

gotas. Porém, esta fina camada não gera forças intermoleculares capazes de reduzir o arraste 

da gota pelo monômero. 

Tabela 4.12 - Concentração de sólidos das amostras obtidas na Etapa IV. 

ETAPA IV 
Exp. Polimerização Iniciador Surfactante Concentração de sólidos (g/L) 
IV1 Miniemulsão KPS SLS 78,5 
IV2 Miniemulsão KPS SLS 70,0 
IV3 Miniemulsão Par redox SLS 45,5 
IV4 Suspensão BPO PVA 16,0 
IV5 Suspensão KPS PVA 26,5 

 

4.4.2 - Diâmetro médio e distribuição de tamanho das partículas 

 Na Etapa IV, também avaliou-se o diâmetro médio e a distribuição de tamanho de 

partículas. O diâmetro médio das partículas obtidas nas reações de polimerização está 

apresentado na Tabela 4.13. Verifica-se que o diâmetro médio das miniemulsões foi menor 

que nas suspensões, como observado nas etapas anteriores. Para as polimerizações em 

suspensão, relizou-se uma polimerização convencional (IV4) utilizando um iniciador 

organossolúvel e uma polimerização em suspensão (IV5) usando um iniciador hidrossolúvel. 

O diâmetro médio obtido na polimerização convencional foi inferior ao da amostra de 

suspensão usando um iniciador hidrossolúvel em aproximadamente uma ordem de grandeza. 

A razão destes valores é devido ao fato de que na polimerização em suspensão convencional, 

o iniciador organossolúvel já está solubilizado no monômero, fazendo com que ocorra uma 

minirreação em massa mais rapidamente. Porém, na polimerização em suspensão, que o 

iniciador se encontra solubilizado na água, este precisa ainda penetrar na gota de monômero 

para que a reação se inicie, fazendo com que demore a se estabilizar, o que consequentemente 

forma aglomerados com partículas maiores e populações variadas. 

 Em relação à distribuição de tamanho de partículas, observa-se que as partículas 

obtidas por miniemulsão nos três experimentos (IV1, IV2 e IV3) tiveram comportamento 

similar (Figuras 4.64, 4.65 e 4.66). A distribuição de diâmetro ficou entre 5 a 800 nm. Já com 

as suspensões, a distribuição de tamanho de partículas ficou numa região submicrométrica a 

micrométrica (Figuras 4.67 e 4.68). 
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Tabela 4.13 - Diâmetro médio das amostras obtidas na Etapa IV. 

ETAPA IV 
Exp. Polimerização Iniciador Surfactante Diâmetro médio (nm) 
IV1 Miniemulsão KPS SLS 78,82 
IV2 Miniemulsão KPS SLS 107,20 
IV3 Miniemulsão Par redox SLS 94,60 
IV4 Suspensão BPO PVA 360,50 
IV5 Suspensão KPS PVA 3608,00 

 

 
Figura 4.64 - Distribuição de tamanho de partículas de PMMA obtidas por polimerização em 

miniemulsão - experimento IV1. 

 

 

Figura 4.65 - Distribuição de tamanho de partículas de PMMA obtidas por polimerização em 

miniemulsão - experimento IV2. 
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Figura 4.66 - Distribuição de tamanho de partículas de PMMA obtidas por polimerização em 

miniemulsão - experimento IV3. 
 

 

Figura 4.67 - Distribuição de tamanho de partículas de PMMA obtidas por polimerização em 

suspensão - experimento IV4. 

 

Figura 4.68 - Distribuição de tamanho de partículas de PMMA obtidas por polimerização em 

suspensão - experimento IV5. 
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4.4.3 - Microscopia óptica 

 A microscopia ótica foi utilizada na Etapa IV para analisar as amostras de PMMA, 

IV4 e IV5, obtidas por polimerização em suspensão e sem passar pelo processo de filtração. 

Verifica-se na Figura 4.69 que a amostra IV4 de PMMA, produzida por polimerização em 

suspensão convencional, apresentou morfologia esférica, sendo bem formada e com diâmetros 

menores que 10 µm. Já a amostra IV5, obtida por polimerização em suspensão usando um 

iniciador hidrossolúvel, se manteve em valores tão pequenos que não foi possível visualizá-las 

na Figura 4.70. A não ser por algumas partículas isoladas com diâmetros menores de 5 µm. 

 

Figura 4.69 - Microscopia ótica das partículas de PMMA da amostra IV4 obtida por 

polimerização em suspensão convencional. 
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Figura 4.70 - Microscopia ótica das partículas de PMMA da amostra IV4 obtida por 

polimerização em suspensão com o iniciador KPS. 

4.4.4 - Microscopia eletrônica 

Nesta ultima Etapa IV, todas as amostras de PMMA, tanto as obtidas por 

polimerização em miniemulsão como por suspensão foram caracterizadas por MEV. O 

comportamento discutido previamente, de que a análise de MEV parece danificar as partículas 

de PMMA, não foi observado com as amostras desta etapa. A razão disto pode estar no fato 

de que, além das partículas geradas terem sido muito pequenas (inferiores a 500 nm), a 

população de partículas depositada no suporte preencheu densamente o campo de visualização 

da amostra. Assim, devido a maior cobertura, as partículas depositadas evitaram o 

bombardeio de elétrons diretamente no suporte, o que minimizou o aquecimento excessivo 

destas. 

Na Figura 4.71 podem ser visualizadas as imagens de MEV das partículas de PMMA 

da amostra IV1, obtidas por polimerização em miniemulsão usando KPS como iniciador. É 
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possível observar que as partículas formadas apresentam morfologia bem uniforme e bem 

definida com tamanho da ordem de 100 nm. Tal valor é compatível com o apresentado na 

análise de diâmetro médio de partícula, como pode ser visto na Tabela 4.13. Um resultado 

similar e mais nítido pode ser observado na Figura 4.72 para a amostra IV2, que é réplica da 

amostra IV1. 

Na Figura 4.73, é possível observar imagens de MEV das partículas de PMMA da 

amostra IV3 obtida por polimerização em miniemulsão utilizando SLS como agente 

estabilizante e par redox como iniciador. Nota-se partículas poliméricas apresentando 

excelente uniformidade e morfologia esférica bem definida, de tamanho inferior a 100 nm, 

indicando que este novo sistema obtém partículas poliméricas bem definidas, tanto usando o 

KPS quanto o par redox como iniciador. Vale salientar que o tamanho observado nas 

micrografias de MEV está condizente com o resultado de tamanho médio da partícula obtido 

pela análise de DLS (Tabela 4.13). 

 

 

Figura 4.71 - MEV das partículas de PMMA da amostra IV1, obtida por polimerização em 

miniemulsão usando KPS como iniciador. 
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Figura 4.72 - MEV das partículas de PMMA da amostra IV2, obtida por polimerização em 

miniemulsão usando KPS como iniciador. 

 

 

Figura 4.73 - MEV das partículas de PMMA da amostra IV3, obtida por polimerização em 

miniemulsão usando par redox como iniciador. 
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Nas análises de MEV, também foi possível observar a formação de partículas 

morfologicamente esféricas e com tamanho uniforme na região submicrométrica da amostra 

IV4 obtida por polimerização em suspensão convencional, usando PVA como agente de 

suspensão e BPO como iniciador (Figura 4.74). Nota-se que o tamanho da maioria das 

partículas caracterizadas por MEV se encontra numa faixa inferior a 100 nm, diferentemente 

do valor observado por DLS (360 nm). Já com as partículas de PMMA obtidas por 

polimerização em suspensão usando KPS como iniciador, observa-se na Figura 4.75, que as 

imagens de MEV da amostra IV5, tomadas numa área significativa do campo de visualização, 

apresentaram partículas com morfologia esférica e com tamanhos não uniformes, mas que 

variam dentro da região submicrométrica. 

 

 

Figura 4.74 - MEV das partículas de PMMA da amostra IV4, obtida por polimerização em 

suspensão convencional usando BPO como iniciador. 
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Figura 4.75 - MEV das partículas de PMMA da amostra IV5, obtida por polimerização em 

suspensão usando KPS como iniciador. 

4.5 - Comparativo do consumo energético dos dispositivos usados na 

geração de gotas de monômero 

 A partir da avaliação do consumo energético realizada por Ouzineb et al. (2006) com 

os principais dispositivos geralmente usados para a quebra das gotas de monômero na 

condução de polimerizações em miniemulsões, foi feita uma comparação destes resultados 

com o consumo energético do dispositivo de atomização proposto no presente estudo.  Com 

base no levantamento de informações de: potência elétrica de cada dispositivo, tempo de uso 

dos dispositivos na geração das gotículas e quantidade de material processado, é possível 

verificar na Tabela 4.14 (adaptada de Ouzineb et al., 2006) as informações dos  dispositivos 

mais estudados na literatura, bem como do atomizador utilizado neste trabalho. O resultado de 

consumo energético para o atomizador proposto neste trabalho foi baseado nos mesmos 

cálculos efetuados por Ouzineb et al. (2006) para o dispositivo misturador estático, em razão 

da similaridade dos princípios envolvidos nos dois dispositivos. Ou seja, a partir da perda de 

carga (∆P) e da vazão de alimentação do monômero (Q), foi determinada a potência 

requerida. Com a potência requerida, com o tempo de uso do dispositivo e com o valor da 
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massa polimérica processada, obteve-se uma estimativa de consumo de energia por massa 

(W) para o dispositivo atomizador. 

 Como pode ser notado na Tabela 4.14, o atomizador apresenta o menor consumo de 

energia e ainda produz partículas menores frente aos dispositivos estudados por Ouzineb et al. 

(2006). Além disso, cabe destacar aqui que os dispositivos rotor-estator e os sonificadores não 

são dispositivos adequados para aplicação em sistemas com produção em larga escala. Desta 

forma, dentre os dispositivos avaliados, somente o misturador estático e o atomizador 

proposto neste estudo apresentam características de implementação em um processo em 

escala industrial de produção. Do ponto de vista de consumo energético, reitera-se que o 

atomizador apresenta um consumo inferior ao misturador estático, o que pode ser uma 

estratégia alternativa importante para atender as necessidades tecnológicas atuais. 

 

Tabela 4.14 - Estimação do consumo de energia durante a dispersão com o rotor-estator (RS2, 

RS4), os misturadores estáticos (SM1, SM2), o sonificador (US1, US2) e o atomizador (AT) 

(Adaptada de Ouzineb et al., 2006). 

Dispositivo Dp 
(nm) 

t 
(min) 

W 
(J/Kg) 

RS2 273 ∼210 1329×103 

RS4 267 ∼280 1776×103 

SM1 297 ∼480 1038 

SM2 292 ∼380 835 

US1 189 ∼4 267×103 

US2 186 ∼4 267×103 

AT 65 ~50 200 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 



Capítulo 5 - Conclusões e sugestões 161 

 

5. Conclusão 

 Neste estudo, foi desenvolvida uma estratégia de obtenção de partículas poliméricas 

com tamanho submicrométrico, baseada num sistema por atomização para geração das 

gotículas de monômero durante polimerizações em suspensão e em miniemulsão. Tal sistema 

apresenta o caráter inovador de inserção do monômero, o que o diferencia dos sistemas 

clássicos por agitação e ultrassom. A evolução do presente trabalho ocorreu em diferentes 

etapas buscando-se a melhoria dos resultados com o sistema proposto.  

 A avaliação do sistema de reação de polimerização por atomização de monômero 

permitiu considerar os seguintes aspectos.  

• Foi possível obter partículas poliméricas em escala submicrométrica usando o sistema 

proposto; 

• Diferentes materiais foram produzidos com tal técnica, sendo: PMMA, PS e 

copolímero STMMA; 

• As partículas submicrométricas foram obtidas através de polimerizações com 

formulações em miniemulsão e em suspensão; 

• Em relação aos efeitos das variáveis estudadas, observou-se que, em geral, a variação 

do tempo de reação não muda o tamanho da partícula, mas o aumento da pressão de 

atomização e o aumento da concentração de estabilizante levam a uma redução no 

tamanho da partícula. Quando avaliando estatisticamente os dados das polimerizações 

em miniemulsão e suspensão obtidos durante a Etapa II, observou-se que as variáveis 

estudadas apresentam uma correspondência com o diâmetro da partícula na forma 

combinada de efeitos múltiplos; 

• A técnica proposta neste trabalho é simples e utiliza poucos dispositivos. Além disso, 

pode ser facilmente adaptada para sistemas em larga escala. Tal característica é 

bastante relevante frente às outras técnicas convencionais, que fazem uso de 

dispositivos com certas limitações para serem implementados em sistemas de grande 

escala, como por exemplo, homogeinizadores mecânicos de alto cisalhamento e 

sondas ultrassônicas. Adicionalmente, tais dispositivos apresentam consumo 

energético superior ao sistema de atomização. Tal fato denota que, a esta técnica 

poderá suprir a carência real no cenário mercadológico e atender a demanda de 

dispersores eficientes, de baixo custo e de fácil adaptação para escala de produção 

industrial; 
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• Foi possível verificar que houve significativa perda de monômero no processo de 

atomização, principalmente do MMA por ser mais volátil que o St, denotando que a 

presente técnica ainda precisa ser otimizada no uso de monômeros mais voláteis. 

 

Por fim, a técnica proposta neste trabalho é capaz de obter partículas poliméricas 

nanométricas. Embora as polimerizações de teste realizadas com a presença de óleo de 

moringa para formação de partículas carreadoras não tenham confirmado o carreamento, é 

possível que esta técnica seja promissora também na produção de tais partículas. 

5.1.1 - Sugestões para trabalhos futuros 

 Como neste trabalho foram obtidos os primeiros resultados da técnica proposta, 

diferentes estudos exploratórios podem ser realizados com esta técnica e são descritos aqui 

como sugestões para a realização de trabalhos futuros: 

• Avaliar a influência das concentrações dos reagentes nas formulações das suspensões e 

miniemulsões. Cabe aqui salientar que, as formulações utilizadas neste estudo foram 

reproduzidas de trabalhos da literatura e foram otimizadas para uso em sistemas 

convencionais. Portanto, é interessante avaliar uma condição ótima de formulação para o 

sistema por atomização; 

• Avaliar a formação de partículas poliméricas com uso de outros tipos de monômeros, 

iniciadores e estabilizantes; 

• Avaliar, por diferentes técnicas de análise, o carreamento de diversos materiais em 

partículas poliméricas formadas pelo sistema de atomização. 
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