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RESUMO 

 

Materiais autorreparáveis apresentam a habilidade de restaurar possíveis danos produzidos 

durante sua aplicação, retomando suas propriedades iniciais após o reparo. A utilização de 

microcápsulas de ureia-formaldeído vem sendo estudada para promover essa funcionalidade 

em polímeros e compósitos de matriz polimérica. Essas microcápsulas, preenchidas com um 

líquido de reparo, devem ser fortes o suficiente para permanecerem intactas durante o 

processamento do material (polímero ou matriz polimérica de um material compósito) onde 

elas serão introduzidas, e devem romper facilmente liberando o líquido, quando houver dano. 

A partir dos parâmetros de sínteses utilizados na produção das microcápsulas é possível 

modificar suas propriedades, tais como: tamanho, espessura da parede, modificar rugosidade, 

aumentar resistência das paredes entre outros fatores. Além disso, investigar a influência dos 

parâmetros de síntese pode ajudar na produção de microcápsulas com características e 

tamanhos uniformizado, sendo um atrativo para sua produção em larga escala. Neste trabalho, 

parâmetros de síntese de microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) foram avaliados, e um 

planejamento fatorial 2
2
 com três pontos centrais foi montado com o objetivo de analisar a 

influência do pH e da taxa de agitação no tamanho médio e na espessura média das paredes 

das microcápsulas. Foi possível constatar que o tamanho das microcápsulas é influenciado 

pela agitação e que o pH exerce influência na espessura das paredes da casca. A partir dos 

resultados do planejamento experimental realizado, microcápsulas com diversos materiais de 

preenchimento tais como, óleos vegetais (óleo de soja, linhaça, coco e azeite de oliva), endo-

diciclopentadieno (DCPD) e 5-etilideno 2-norboneno (ENB) foram sintetizadas, apresentando 

as mesmas características morfológicas e de tamanho, apesar dos diferentes materiais de 

preenchimento. As microcápsulas sintetizadas foram caracterizadas por espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). Microcápsulas preenchidas com óleo de soja, óleo de linhaça e endo-DCPD, foram 

usadas em sistemas epóxi de revestimento ativado com habilidade de autorreparo, visando 

retardar a corrosão de placas metálicas, os óleos foram escolhidos em substituição ao endo-

DCPD devido à sua alta toxidade e forte odor. Placas com cápsulas preenchidas com óleos 

apresentaram excelentes resultados anticorrosivos, tendo como destaque o sistema contendo 

cápsulas preenchidas com óleo de soja, por ser, além de não tóxica, uma alternativa 

econômica aos outros materiais testados. Microcápsulas preenchidas com endo-DCPD foram 

utilizadas em testes de indentação para avaliação da eficiência de autorreparo, porém este 

teste não gerou trincas nos corpos de prova.  Assim, o comportamento das microcápsulas 

obtidas nas condições ajustadas do planejamento fatorial, foi analisado em amostras de epóxi, 

por meio de testes onde as trincas foram produzidas utilizando uma lâmina, tendo sido 

comprovada a ruptura das microcápsulas como consequência da propagação da trinca. 

Microcápsulas com espessura de parede e tamanho adequados para sua utilização no sistema 

de autorreparo proposto foram obtidas, além disso, há indícios de autorreparo em algumas 

regiões da trinca, no entanto, é necessário um estudo de desaglomeração e dispersão das 

microcápsulas para aumentar a eficiência de reparo, além de um acréscimo na quantidade de 

catalisador à matriz de epóxi, para que o efeito de autorreparo em corpos de prova de 

polímeros ou materiais compósitos poliméricos seja melhor observado.  
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INFLUENCE OF SYNTHESIS PARAMETERS IN THE MORPHOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF POLY(UREA-FORMALDEHYDE) MICROCAPSULES 

FOR USE IN SELF-HEALING SYSTEMS 

 

ABSTRACT 

 

Self-healing materials are a class of smart materials with an inherent ability to repair damage, 

thus recovering their functionality. Urea-formaldehyde microcapsules have been studied to 

provide self-healing functionality to polymers and polymeric matrix composites. These 

microcapsules, within a healing agent, must be strong enough to remain intact during 

processing of the host polymer, and yet break, and release healing agent, when the polymer is 

damaged. From synthesis parameters used in microcapsules production is possible to modify 

their proprieties, such as: size, wall thickness, rugosity, increase wall resistance among other 

factors. In addition, to investigate influence of synthesis parameters can aid the production of 

microcapsules with uniform morphological characteristics and size, which is highly attractive 

to large scale production. In this work, synthesis parameters of poly(urea-formaldehyde) 

microcapsules were evaluated and an experimental design 2
2
 with three central points was 

assembled with the objective of analyze the influence of agitation rate and pH in the size of 

microcapsules and thickness of capsules shell. The influence of agitation rate on 

microcapsules size and pH on shell thickness could be proven. From the experimental design 

results, microcapsules with different core materials such as, vegetable oil (soybean, olive, 

linseed and coconut), endo-dicyclopentadie and 5-etilidene 2-norbonene (ENB) were 

synthesized presenting same morphological characteristics and size. Capsules were 

characterized by Fourier infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy 

(SEM). Microcapsules filled with soybean, linseed oil and endo-DCPD were used in epoxy 

system with self-healing ability aiming delay corrosion in metallic substrate. The oils were 

chosen to replace endo-DCPD due to its high toxicity and strong smell. Samples with 

capsules filled with soybean and linseed oils presented excellent anticorrosive results, with 

emphasis on the system containing capsules filled with soybean oil, which is no toxic and an 

economical alternative to the other tested materials. Microcapsules filled with endo-DCPD 

were used in indentation tests to verify the self-healing effect, however, it was not possible to 

attest it, since the indentation did not generate a crack in the samples. Therewith, the behavior 

of the microcapsules obtained under the adjusted conditions of the experimental design was 

analyzed in epoxy samples by means of tests where cracks were produced using a blade, 

capsule rupture was verified as consequence of crack propagation. Capsules which presented 

adequate diameter and shell thicknesses for their use in the proposed self-healing system, 

were produced, and there are indications of self-healing in some parts of the crack. However, 

a study of deagglomeration and dispersion of the microcapsules in the epoxy matrix to 

increase healing efficiency is necessary, in addition to an increase in the amount of catalyst 

presented, in order to better observe the self-healing effect on polymeric or polymeric 

composites samples. 
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CAPÍTULO 01. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1 – Introdução 

 

 Alguns componentes biológicos apresentam a capacidade de autorreparo 
[1]

, por isso são 

chamados de materiais autorreparáveis ou, do inglês, “self-healing materials”. A principal 

característica dessa classe de materiais é a capacidade de, ao sofrerem um dano, se 

reorganizarem através de recursos presentes no próprio material, de maneira  à auto  restaurar 

esse dano e, desta forma, retomar suas propriedades anteriores 
[2]

. Uma vez que materiais 

fabricados pelo homem não apresentam essa habilidade, polímeros e compósitos poliméricos 

normalmente sofrem com trincas e fadiga durante seu tempo de serviço, o que resulta em 

elevados custos de manutenção associados a paradas para realização de consertos ou até 

mesmo troca de componentes. Uma maneira de evitar esses problemas seria simular essa 

propriedade biológica produzindo artificialmente materiais autorreparáveis 
[3;4;5;6;7]

.  

 Polímeros e compósitos poliméricos podem ser classificados, de acordo com o tipo de 

autorreparo em: autonômico ou não autonômico 
[7]

 e intrínseco ou extrínseco 
[8]

. Materiais não 

autonômicos necessitam de um estímulo externo para iniciar o processo de autorreparo, como 

por exemplo calor ou luz. Para materiais autonômicos, o próprio dano funciona como 

estímulo para iniciar o processo 
[7]

. Materiais intrínsecos apresentam uma funcionalidade 

latente específica do material que induz o autorreparo quando o mesmo é sujeito a um 

estímulo externo ou o estímulo é o próprio dano 
[2;3;8]

. Materiais extrínsecos não possuem essa 

funcionalidade latente específica, e para que o processo de autorreparo ocorra é necessário 

que o agente de reparo seja previamente implantado na matriz polimérica 
[3]

. Os agentes de 

reparo podem ser incorporados à matriz de duas maneiras distintas, com base em seu modo de 

armazenamento; (i) sistemas microencapsulados e (ii) sistemas vasculares 
[9]

. 

 O sistema de autorreparo mais extensivamente estudado foi proposto por White et al.
[7]

, 

sendo composto por uma matriz de epóxi contendo microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) 

preenchidas com diciclopentadieno (DCPD). É um sistema extrínseco, devido a necessidade 

de incorporação de microcápsulas à matriz durante seu processamento, e autonômico, uma 

vez que o dano, no caso uma trinca, funciona como estímulo que rompe a microcápsula 

liberando o DCPD. O líquido flui por capilaridade pela área danificada e, ao entrar em contato 

com o catalisador sólido (catalisador de Grubbs), que também foi previamente incorporado à 

matriz, sofre polimerização por abertura de anel via metátese, resultando na formação do 

poli(DCPD) que irá funcionar como uma ponte entre a área danificada e a matriz polimérica, 
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fechando a trinca e ocasionando a recuperação das propriedades iniciais do material 

(tenacidade à fratura, tensão de ruptura, rigidez e etc.) 
[7]

. ] 

 Apesar de amplamente descrito na literatura, alguns parâmetros da síntese de 

microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) não apresenta informações conclusivas sobre sua 

importância no processo de síntese e nas características finais das microcápsulas produzidas. 

A combinação de estudos voltados à síntese com o auxílio de ferramentas estatísticas poderá 

ajudar no entendimento da influência causada por essas variáveis, e resultará na produção de 

microcápsulas estáveis com características adequadas para usos em sistemas de autorreparo. 

 

1.2 – Motivação 

  

 Polímeros e compósitos poliméricos estão sujeitos a falhas causadas por pequenas 

trincas que normalmente são difíceis de detectar. Essas fissuras, mesmo em escala pequena, 

podem levar ao comprometimento da integridade de um componente, afetando suas 

propriedades. Quando equipamentos sofrem algum dano, é necessário ou a substituição de 

uma peça ou de todo o equipamento, resultando em custos extras relacionados à manutenção. 

O uso da tecnologia de autorreparo pode funcionar como uma alternativa para aumentar a 

vida útil dos materiais e evitar paradas desnecessárias causadas por manutenções e 

substituição de peças.  

 É importante ressaltar ainda que a síntese de microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) 

para uso em sistemas de autorreparo vem sendo amplamente pesquisada desde 2001, no 

entanto, a influência de alguns parâmetros de síntese nas características das microcápsulas 

produzidas ainda gera algumas dúvidas. O presente trabalho emprega ferramenta estatística 

para compreender a influência do pH e da agitação sob o tamanho e espessura da parede das 

microcápsulas, além de propor uma combinação de parâmetros de síntese que pode ser 

utilizada para diferentes materiais de preenchimento, gerando microcápsulas com 

características morfológicas e tamanhos similares.  

 

1.3 – Objetivos 

 

  O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a influência de parâmetros de síntese na 

obtenção e características de microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) para diferentes 

aplicações em sistemas de autorreparo. 
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Os objetivos específicos são: 

 

 Através de ferramenta estatística, estudar a influência do pH e da agitação na 

espessura das paredes e no diâmetro médio das microcápsulas; 

 Propor parâmetros de síntese de modo a produzir microcápsulas com tamanho de 

cápsula e espessura da parede adequadas para serem utilizadas em compósitos 

poliméricos com capacidade de autorreparo e revestimentos poliméricos;  

 Estudar a influência das condições de síntese com diferentes fases dispersas (material 

de preenchimento); 

 Propor revestimento ativado com habilidade de autorreparo utilizando microcápsulas 

preenchidas com óleo vegetal para aplicação anticorrosiva; 

 Avaliar o efeito do autorreparo em diferentes sistemas. 
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CAPÍTULO 02. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 – Materiais autorreparáveis (Self-healing materials) 

 

A maior parte dos materiais utilizados pela natureza são polímeros, compósitos 

poliméricos e partículas cerâmicas.  Esses materiais não são a primeira escolha de 

engenheiros para construir estruturas que suportem elevados esforços mecânicos, mesmo 

assim, a natureza os usa para construir esqueletos e árvores. Uma das propriedades marcantes 

de componentes biológicos é sua capacidade de autorreparo 
[1] 

e, materiais que possuem essa 

propriedade são conhecidos como materiais autorreparáveis (self-healing materials). 

Materiais com capacidade de autorreparo, quando sofrem um dano, apresentam a 

habilidade de recuperar sua funcionalidade usando recursos presentes em sua própria estrutura 

[2]
. Na natureza, o autorreparo pode ocorrer de inúmeras maneiras, tanto a nível microscópico, 

em uma única molécula, como ocorre no reparo do DNA, ou a nível macroscópico, como o 

reparo de uma fratura óssea, sendo nesses casos, um processo familiar e até mesmo evidente. 

Materiais produzidos pelo homem, como polímeros e compósitos poliméricos, não 

apresentam essa habilidade e estão sujeitos ao aparecimento de fissuras e trincas causada por 

fadiga quando em serviço 
[3]

.  A possibilidade de eliminar esses problemas através do 

mecanismo de autorreparo pode resultar no aumento do tempo de vida útil desses materiais, 

mantendo-se sua resistência mesmo após um dano, e gerar uma diminuição de custos com 

manutenção e reposição de peças [4].  

Uma pesquisa na base de dados Science Direct usando o termo “polymers self-healing” 

mostra um aumento no número de artigos publicados, de 224 em 2001 para 1.625 em 2016, 

como mostrado na Figura 1. 
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Figura 1. Aumento do número de artigos publicados no banco de dados Science Direct sob o termo de 

busca "polymers self-healing". 

 

Para entender o fenômeno de autorreparo e eventualmente produzir polímeros 

autorreparáveis ou modificar estratégias de reparo, são necessários conhecimentos 

fundamentais de mecanismos moleculares. Fraturas resultantes de microfibrilamento, 

iniciação de trinca, propagação e coalescência estão associadas ao deslizamento e cisão de 

cadeias. O restabelecimento da aderência entre as partes que sofreram a ruptura através de 

forças secundárias, ou de formação de ligações químicas diretas, é de grande importância 
[5]

.   

Um aspecto importante do autorreparo é a presença de uma estrutura que responda de 

forma dinâmica a um estímulo (trinca), possibilitando a retomada das propriedades iniciais 

que o material apresentava antes do dano. Um polímero com capacidade de autorreparo 

precisa transformar energia física em resposta química (e/ou física) capaz de consertar a área 

danificada (característica que normalmente não é apresentada em materiais convencionais). 

Desse modo, para que o autorreparo ocorra, o polímero precisa transformar a energia que 

acompanha a falha, em energia (física ou química) para reparar o sítio danificado 
[6]

.    

De acordo com as possibilidades de reparo, materiais poliméricos autorreparáveis 

podem ser classificados em duas categorias: não-autonômico e autonômico. No caso de 

materiais não-autonômicos, algum estímulo externo, como calor ou luz, é necessário para 

ativar o efeito de autorreparo 
[3]

. Por outro lado, materiais autonômicos não necessitam de um 

estímulo externo (ou qualquer intervenção humana), uma vez que o próprio dano, no caso 

uma trinca, desencadeia o estímulo necessário para induzir o autorreparo 
[2;7]

.  

Outra característica de polímeros e compósitos poliméricos autorreparáveis está 

relacionada à presença ou ausência de uma funcionalidade específica latente, podendo estes 



Capítulo 02. Revisão da literatura 

23 

 

materiais serem classificados em outras duas categorias: (i) intrínsecos; que possuem essa 

funcionalidade e são capazes de reparar o dano através de características presentes no próprio 

polímero, e (ii) extrínsecos; que não possuem essa funcionalidade e, por isso, um agente de 

reparo deve ser incorporado em sua estrutura durante o processamento do material 
[2;3;8]

.   

O autorreparo intrínseco é baseado no desempenho específico do polímero (ou da 

matriz polimérica). Nesse caso, o reparo do dano é promovido sob certos estímulos, sendo o 

aquecimento do material o estímulo principal utilizado 
[8]

. Para iniciar o autorreparo, esses 

materiais estão sujeitos à mobilidade e emaranhamento das cadeias, polimerizações 

reversíveis, fusão de termoplásticos, pontes de hidrogênio, ou interações iônicas. Como, 

nesses casos, as reações são reversíveis, é possível realizar múltiplos eventos de autorreparo 

[2]
. O conserto do dano deve ocorrer via processo físico ou através da combinação de 

processos químicos e físicos 
[8]

. A Figura 2 mostra os possíveis processos (químicos e físicos) 

responsáveis pelo autorreparo intrínseco. 

 

 

Figura 2. Possíveis processos de autorreparo: tensão de cisalhamento é transformada em uma trinca 

que é “sentida” pela matriz polimérica (a). Nova interface gerada leva a uma concentração de 

gradiente (b), que irá iniciar o processo difusional (f), resultando em soldagem, inchaço, 

preenchimento, uso de nanopartículas ou interdifusão molecular simples (emaranhamento físico) das 

cadeias poliméricas (d) e (e). Movimentos moleculares levam ao contato entre grupos funcionais e 

assim à um processo de autorreparo químico (c), resultando no fechamento da trica através de uma 

nova rede de ligações cruzadas. Autorreparo causado por uma reação com formação de ligações 

cruzadas (crosslink) (g) tanto via forças supramoleculares (h), covalentes (i), química-mecânica (j) ou 

reações de trocas “switchable” (k). Após nova falha, na mesma região, o número de ciclos de reparo 

pode variar entre um único processo de reparo (l) ou múltiplos (m) e (n). Traduzido e adaptado de 
[6]

. 
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Materiais autorreparáveis extrínsecos não apresentam uma funcionalidade específica 

que gere o autorreparo. Dessa forma, agentes de reparo devem ser incorporados à matriz 

polimérica no momento de seu processamento 
[3]

. Esses agentes de reparo podem ser 

adicionados à matriz através de dois métodos diferentes: (i) sistema de encapsulamento e (ii) 

sistema vascular 
[9]

. A Figura 3 mostra os mecanismos de autorreparo extrínsecos 

(encapsulamento e vascular) e intrínseco. 

 

 

Figura 3. Mecanismos de autorreparo extrínsecos: encapsulamento (a) e vascular (b). Mecanismo de 

autorreparo intrínseco (c). Cada método difere de acordo com a funcionalidade de reparo adicionada 

ao material. Traduzido e adaptado de 
[2]

. 

 

Sistemas de autorreparo vasculares mantém o agente de reparo em uma rede na forma 

de canais ocos (ou capilares) interconectados, até que o dano funcione como um estímulo, 

rompendo os canais e promovendo o autorreparo. No caso dos sistemas vasculares, o acesso à 

amplos reservatórios de agentes de reparo e a possibilidade de preencher novamente os canais 

da rede permitem o reparo de múltiplos danos. Por outro lado, no caso de sistemas de 

encapsulamento, que utilizam cápsulas para revestir os agentes de reparo, quando o polímero 

sofre um dano, as cápsulas rompem-se acionando o mecanismo e o agente de reparo é 

liberado, fluindo por capilaridade até o sítio danificado, preenchendo as trincas através de 

reações químicas. Neste caso, o autorreparo ocorre apenas uma única vez, já que após o 

rompimento das cápsulas e a liberação do agente de reparo, a reação irá continuar até que todo 

o líquido seja consumido, não sendo permitida sua reposição 
[2]

.  

 

2.2 – Processo de microencapsulação para autorreparo polimérico 

 

 Assim como o conceito de autorreparo, o processo de encapsulação é também baseado 

em eventos biológicos. É predominante no processo evolucionário, onde a natureza protege o 

material do meio-ambiente, o envolvendo em uma casca apropriada. Esse método natural é 
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bastante conhecido e aplicado em numerosos tipos de indústrias, tais como; farmacêutica, de 

alimentos, agrícola e de cosméticos 
[10]

.   

O processo de revestimento de pequenas partículas sólidas, gotas de líquidos, ou bolhas 

de gás por uma fina camada ou casca é conhecido pelo termo microencapsulação. Quando as 

cápsulas apresentam diâmetro variando de 1 a 1000 µm são chamadas de microcápsulas. 

Cápsulas menores que 1 µm são conhecidas por nanocápsulas e partículas com diâmetro 

maior que 1000 µm podem ser chamadas de macrocápsulas 
[11]

.  

O primeiro produto industrial que utilizou a tecnologia de microencapsulamento foi o 

papel autocopiativo (“Carbonless copy paper”) desenvolvido por Green e Scheleicher na 

década de 1950. Nesse caso, as microcápsulas eram produzidas por coacervação complexa de 

gelatina e goma arábica. Papel autocopiativo é um dos produtos mais importantes que 

utilizam a tecnologia de microencapsulamento, e ainda é possível o encontrar 

comercialmente.  A tecnologia aplicada na produção desse papel  ocasionou o aparecimento 

de vários produtos microencapsulados no decorrer dos anos 
[12]

. 

O material encontrado dentro da cápsula pode ser chamado de núcleo, fase interna ou 

material de preenchimento, já o revestimento pode ser conhecido por parede, casca ou 

membrana 
[12]

. Microencapsulação pode ser obtida por uma infinidade de técnicas, podendo 

inclusive variar de acordo com a necessidade de utilização. Substâncias podem ser 

microencapsuladas com o objetivo de armazenar o núcleo por um período específico de 

tempo. Alternativamente, a fase interna pode ser encapsulada de forma a ser liberada 

gradativamente através da parede, como em processos conhecidos por liberação controlada 

(sistemas de liberação controlada de fármacos utilizam essa estratégia) e processos de difusão, 

ou ainda quando condições externas levam à ruptura, dissolução ou fusão da parede da 

cápsula 
[13]

. 

 As técnicas de encapsulação de materiais reativos podem ser divididas em processos 

químicos, tais como interfacial, in situ, coacervação e dispersão por fusão; ou processos 

físicos baseados no mecanismo de formação da parede 
[2;10]

. Na maioria das técnicas de 

microencapsulação, os processos químicos se baseiam na formação in situ de uma casca 

polimérica, onde os materiais de partida são monômeros ou pré-polímeros 
[10]

. 

As microcápsulas utilizadas em processos de autorreparo não servem apenas para 

armazenar o agente de reparo. Na verdade, elas são componentes importantes do mecanismo. 

Quando o dano ocorre na matriz formando uma trinca, essa trinca funciona como estímulo 

para iniciar o processo, rompendo a cápsula. Para que isso ocorra, é preciso que as 

microcápsulas tenham uma propriedade muito importante; elas devem ter boa resistência de 
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modo a permanecerem intactas durante o processamento da matriz e enquanto estiverem em 

repouso dentro da mesma, no entanto, devem romper com facilidade quando o polímero for 

danificado. Além da moderada resistência mecânica da parede da casca, outra propriedade 

importante necessária é uma alta adesão à matriz polimérica 
[14]

. 

Para que microcápsulas sejam utilizadas no processo de autorreparo, é importante 

sintetizar cápsulas com superfície rugosa de modo a assegurar uma boa adesão com a matriz 

polimérica (ou compósito), baixa permeabilidade do material de preenchimento (visando 

evitar sua difusão), apropriados diâmetro de microcápsulas e quantidade de material de 

preenchimento, além de uma espessura da parede adequada 
[15]

. Para que as microcápsulas 

possam ser incorporadas à matriz, elas devem permanecer por um considerável período de 

tempo imunes ao vazamento e difusão do agente de reparo até que o dano ocorra 
[16]

. 

Composições químicas típicas usadas para a síntese da parede das cápsulas são 

formadas a partir de reações de ureia-formaldeído (UF), melamina-formaldeído (MF), 

melamina-ureia-formaldeído (MUF), Poliuretano (PU), ou acrilatos e a subsequente formação 

da casca polimérica na interface das gotas da emulsão óleo-em-água (O/W) 
[2;6]

. 

Durante a polimerização in situ, a emulsão óleo em água (ou água em óleo) permanece 

sob constante e forte agitação ou sonicação. O material de preenchimento da cápsula 

funciona, no meio reacional, como fase dispersa. Já os monômeros e iniciadores utilizados 

para a construção da parede são normalmente dissolvidos na fase contínua (água). Como o 

polímero responsável pela formação da parede da microcápsula é insolúvel na emulsão, a 

polimerização ocorre na superfície das gotículas de fase dispersa ou então, esse polímero 

acumula na superfície dessas gotículas, formando assim a casca ao redor do núcleo. A maior 

parte das cápsulas utilizadas em autorreparo polimérico são preparadas a partir do processo in 

situ ou por polimerização interfacial em um sistema de emulsão óleo em água 
[17]

. A Figura 4 

mostra uma representação esquemática da formação de microcápsulas a partir desse método 

de polimerização. 
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Figura 4.Desenho esquemático da formação de microcápsulas por polimerização in situ: sob forte 

agitação da emulsão, a fase dispersa é aprisionada em gotículas com a ajuda de um emulsificante (a) e  

(b); polimerização in situ começa em cima das gotículas uma vez que o material de formação da 

parede é hidrofílico (c), seguida pela formação da parede polimérica ao redor das gotículas resultando 

na microcápsula preenchida com a fase dispersa (d), traduzido e adaptado de 
[17]

. 

 

2.3 – Principal sistema de microcápsulas utilizado visando autorreparo 

  

O sistema de autorreparo cápsula-catalisador mais excessivamente estudado foi 

proposto por White et al.
[7]

. O sistema é constituído por uma matriz epóxi, contendo 

microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) preenchida com diciclopentadieno (DCPD) e um 

catalisador sólido de base de rutênio (catalisador de Grubbs, 1ª geração). O catalisador e as 

microcápsulas devem ser previamente dispersas na matriz, durante o processamento da 

mesma. 

O mecanismo de autorreparo ocorre a partir da reação entre o catalisador de Grubbs e o 

diciclopentadieno. Essa reação é do tipo polimerização por abertura de anel via metátese 

(ROMP), e o processo ocorre através de crescimento de cadeia, uma vez que uma mistura de 

olefinas cíclicas é convertida no material polimérico 
[18]

. A Figura 5 mostra um exemplo 

esquemático dessa reação. 

 

 
Figura 5. Exemplo generalizado da reação de polimerização por abertura de anel via metátese 

(ROMP). 

 

O nome dessa polimerização “abertura de anel via metátese” vem da comparação da 

mesma, com as reações de metátese de olefinas que resultam na transalquilação entre dois 

alquenos 
[19]

. Na polimerização via metátese de olefinas, a ligação dupla carbono-carbono 

existente na olefina é quebrada e refeita com ajuda de um catalisador organometálico, o que 
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resulta no equilíbrio das unidades de alquilideno (grupo funcional derivado dos alquenos 

gerado a partir da retirada de dois átomos de hidrogênio de um mesmo átomo de carbono) 
[20]

.  

Como mencionado anteriormente, quando ocorre o dano gerando a formação de uma 

trinca na matriz polimérica, essa trinca irá funcionar como estímulo, gerando a ruptura da 

microcápsula. O líquido que estava armazenado é então liberado e flui por capilaridade pela 

região danificada. Ao entrar em contato com o catalisador de Grubbs a reação de 

polimerização (ROMP) é iniciada e ocorre até que todo o agente de reparo seja consumido. 

Como efeito da reação tem-se a formação do poli(DCPD), polímero reticulado que serve 

como um agente de ligação unindo a trinca 
[7]

 (Figura 6). O resultado final é a recuperação das 

propriedades inicias (ou parte delas) do material (tenacidade a fratura, rigidez, resistência 

máxima na ruptura, etc.). Na Figura 7 é possível observar o esquema químico da reação entre 

o DCPD e o catalisador de Grubbs. 

 

 

Figura 6. DCPD microencapsulado é introduzido em uma matriz de epóxi contendo o catalisador de 

Grubbs, previamente disperso. Uma trinca é formada na matriz quando esta é sujeita a algum esforço 

(a); a trinca rompe a microcápsula, liberando o agente de reparo pela trinca por ação da capilaridade 

(b); o agente de reparo em contato com o catalisador, inicia a polimerização e consequentemente o 

fechamento da trinca (c), traduzido de 
[7]

.  
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Figura 7. Catalisador de Grubbs, iniciando a reação (ROMP) com o DCPD 
[7]

. 

  

 Diciclopentadieno não é o único material usado como núcleo quem vem sendo estudado 

em sistemas de autorreparo.  Outras opções de agentes de reparo para autorreparo de matrizes 

de epóxi ou compósitos com base em epóxi estão sendo pesquisadas atualmente 
[17]

, podendo-

se citar o 5-etilideno 2-norboneno (ENB), epóxi, estireno, óleo de linhaça, óleo de tungue, 

entre outros.  

 

2.4 – Estado da arte: microcápsulas para aplicações em sistemas de autorreparo   

 

 Como mencionado anteriormente, White et al. (2001) 
[7]

 foi o primeiro grupo de 

pesquisadores a reportar um sistema de autorreparo polimérico com habilidade de restaurar 

trincas a partir da incorporação de microcápsulas preenchidas com o agente de cura 

diciclopentadieno (DCPD), que é liberado no momento do dano à matriz e consequente 

rompimento da microcápsula. O mecanismo de autorreparo ocorre quando o agente de reparo 

encontra o catalisador sólido (catalisador de Grubbs, 1ª geração), resultando na reticulação do 

polímero, formando o poli(DCPD) na região da trinca. A Figura 6 ilustra o conceito de 

autorreparo autonômico e extrínseco.  

 Os autores sintetizaram microcápsulas, com diâmetros variando entre 50-200 µm, por 

polimerização in situ em uma emulsão óleo em água. O emulsificante utilizado foi o etileno 

maléico anidrido (EMA), e os monômeros responsáveis pela formação da parede foram a 

ureia e o formaldeído, além da resorcina e do cloreto de amônio. A fase dispersa utilizada foi 

o DCPD (agente de reparo). Para a produção dos corpos de prova, os autores utilizaram a 

resina EPON 28 (Shell Chemicals Inc.) e o endurecedor DETA (dietilenotriamina) (Shell 

Chemicals Inc.) 
[7]

.  

 Os autores identificaram, através da técnica de H-NMR, que a polimerização por 

abertura de anel (ROMP) do DCPD e a interação entre o catalisador de Grubbs e a matriz 

polimérica era compatível para o sistema de autorreparo. Os autores também concluíram que 

o sistema proposto era adequado, uma vez que apresentava características importantes, tais 
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como: elevado tempo de armazenamento, baixa viscosidade e volatilidade do monômero, 

rápida polimerização a temperatura ambiente e baixa contração após a polimerização. A 

reação de polimerização ROPM gera o poli(DCPD) a temperatura ambiente em poucos 

minutos, e o resultado final é um polímero com cadeias altamente reticuladas 
[7]

. 

  Brown et al. (2003) 
[16]

 sintetizaram, via polimerização in situ em emulsão óleo em 

água, microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) preenchidas com diciclopentadieno. As 

cápsulas produzidas apresentaram diâmetros variando entre 10-1000 µm. A metodologia de 

síntese utilizada pelo grupo é mostrada na Figura 8. 

 

 

Figura 8. Esquema do processo de microencapsulação do DCPD por polimerização in situ da ureia 

com o formaldeído, traduzido de 
[16]

. 

 

 Os parâmetros de processamento das microcápsulas e sua influência na morfologia das 

mesmas foram analisados. De acordo com os autores, quando a agitação utilizada foi de 550 

rpm (usando haste com três hélices, 63.5 mm e baixo cisalhamento), a quantidade de 

microcápsulas produzidas variou entre 79-92 %. Um aumento na velocidade de agitação (e 

cisalhamento) provocou ruptura das microcápsulas e consequentemente uma baixa produção 

das mesmas. Com o aumento da agitação, uma emulsão fina foi gerada, o que resultou na 

diminuição do diâmetro médio das microcápsulas. Maiores tamanhos de cápsulas foram 

obtidos para as cápsulas sintetizadas nas regiões mais distantes da haste, enquanto em regiões 

mais próximas da haste muitas microcápsulas pequenas foram sintetizadas. O gráfico de 
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distribuição de tamanho das microcápsulas mostrado na Figura 9 apresenta esses resultados 

em detalhe. 

 

 

Figura 9. Distribuição de tamanho de microcápsulas. Usando agitação de 550 rpm, o tamanho médio 

varia entre 183±42 µm (±1 SD). Com 1800 rpm o tamanho médio cai para 15±5 µm, traduzido de 
[16]

. 

 

 De acordo com os autores, as paredes das microcápsulas produzidas apresentaram 

morfologia interna lisa e livre de buracos ou inclusões e morfologia externa áspera e porosa. 

A espessura da parede (da região interna lisa) é independente dos parâmetros de fabricação 

das microcápsulas.  Os autores acreditam que essa região da casca é resultado da deposição do 

pré-polímero de baixa massa molar na interface DCPD-água, enquanto o pré-polímero 

permanece solúvel. Já a formação de nanopartículas de ureia-formaldeído ocorre devido à 

precipitação do pré-polímero de alta massa molar na solução aquosa, e a agregação e 

deposição dessas partículas na superfície da cápsula resulta em uma membrana de UF áspera 

e porosa (região externa da microcápsula) 
[16]

.    

 H. Yoshizawa et al. (2004) 
[21]

 usaram na composição da casca; ureia com a função de 

monômero, formaldeído como agente de condensação e resorcina como agente de reticulação. 

Para a formação da emulsão, os autores escolheram o surfactante polimérico, poli(etileno-alt-

maléico anidrido) ou poli(E-MA). Como agentes encapsulados (núcleo das cápsulas) foram 

escolhidas as seguintes fases dispersas; tetracloroetileno (TCE) e dodecano, Isopar G, 

tetradecano, hexano, tolueno e óleo de silicone. 
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 Os autores conseguiram produzir microcápsulas com sucesso utilizando concentrações 

de emulsificante poli(E-MA) superiores a 0,7 % em massa. Eles descobriram que para 

concentrações de poli (E-MA) variando entre 0,5 e 0,7 % não se formavam apenas 

microcápsulas, mas também partículas com diâmetros menores que ~10 µm. Para 

concentrações menores que 0,5 %, apenas micropartículas eram formadas, levando-os a 

concluir que a menor concentração necessária para a produção das microcápsulas é a mesma 

da concentração miscelar crítica. O poli(E-MA) adsorvido na interface funciona como um 

ponto reativo para a policondensação da ureia com o formaldeído, uma vez que o poli(E-MA) 

é provavelmente adsorvido na interface entre o óleo e a fase aquosa da emulsão 
[21]  (

Figura 

10). 

 

 

Figura 10. Imagens de MEV de microcápsulas preparadas com diferentes concentrações, em massa, de 

poli(E-MA) 
[21]

. 

 

 Rule et al. (2005) 
[22]

 descreveram algumas dificuldades ao utilizar o catalisador de 

Grubbs nos sistemas de autorreparo epóxi. De acordo com as observações dos autores, o 

catalisador não dispersa bem na matriz de epóxi, levando a uma dispersão pobre e regiões 

danificadas que não apresentam catalisador suficiente para curar o DCPD, resultando em um 

processo de autorreparo ineficiente. Eles também descobriram que, durante o processamento 

da matriz polimérica, a dietilenotriamida (DETA) reage com o catalisador de Grubbs, 

atacando-o e destruindo-o, gerando uma diminuição na quantidade de catalisador presente na 

matriz capaz de promover o efeito de autorreparo. 
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 Os autores sugeriram, como forma de resolver esse problema, incorporar o catalisador 

de Grubbs em microcápsulas de parafina, com o objetivo de proteger o catalisador durante o 

processamento da matriz.  Nesses casos, quando as microcápsulas contendo DCPD são 

rompidas, o próprio DCPD dissolve a parafina e o autorreparo segue normalmente (Figura 

11). Assim, os autores produziram microesferas de parafina contendo o catalisador sólido 

através do processo de encapsulação de fase dispersa hidrofóbico congelável 
[22] 

.  

 

  

Figura 11. (a) Catalisador de Grubbs sem proteção; (b) Catalisador de Grubbs protegido, dentro de 

esferas de parafina, traduzido de 
[22]

. 

 

 Os autores também descobriram que as microesferas de parafina ajudavam a dispersar 

uniformemente o catalisador na matriz de epóxi, quando comparado com o catalisador sem a 

proteção de parafina 
[22]

, como mostrado na Figura 12. 
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Figura 12. Seção do corpo-de-prova de epóxi, ~300µm de espessura, contendo: (a) 2,5% em massa de 

catalisador de Grubbs desprotegido e (b) 5 % em massa de microesfera de parafina (com um 

carregamento geral de 0,25% em massa de catalisador) 
[22]

. 

 

  Os autores demonstraram ainda que o endurecedor DETA destrói muito menos 

catalisador durante a preparação dos corpos de prova quando estes estão revestidos com a 

parafina 
[22]

.   

 Cosco et al. (2007) 
[12]

 prepararam e caracterizaram microcápsulas de poli(ureia-

formaldeído) preenchidas com resina epóxi (bisfenol-F) como agente de reparo para 

aplicações em materiais autorreparáveis. As cápsulas foram preparadas através de 

polimerização in situ em uma emulsão óleo em água, e os parâmetros de síntese; tempo de 

reação, temperatura e velocidade de agitação foram modulados. Poli(E-MA) (2,5% em massa) 

foi utilizado como emulsificante, sendo sua principal função no meio reacional formar uma 

camada fina ao redor do agente de reparo (material de preenchimento) e, desse modo, 

estabilizar a emulsão. 

 Os autores atribuíram a formação de nanopartículas de  ureia-formaldeído na superfície 

das microcápsulas à precipitação do pré-polímero de alta massa molar na solução aquosa, 

causando aglomeração e deposição dessas nanopartículas na superfície externa das 

microcápsulas 
[12]

. Na Figura 13, os autores destacam os aglomerados de nanocápsulas 

formados, decorrentes da precipitação de porções de alta massa molar da  casca de UF pura. A 

reação entre ureia e formaldeído ocorreu exclusivamente no meio aquoso, uma vez que a fase 
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dispersa, composta de epóxi, que atuaria como um substrato para a polimerização interfacial, 

não estava presente 
[12]

.  

 

 

Figura 13. Micrografias de MEV  das amostras de ureia-formaldeído pura, com respectivos aumentos: 

(a) 10K X e (b) 30K X 
[12]

. 

 

 As microcápsulas produzidas a uma temperatura de 60 °C (amostra A) (Figura 14) 

apresentaram morfologia caracterizada por presença de agregados e aglomerados de 

nanoparículas 
[12]

.  

 

 

Figura 14. Microscopias de MEV da amostra A, nos aumentos: (a) 10 K X e (b) 30 K X 
[12]

. 

 

Cápsulas obtidas utilizando temperaturas de reação de 40 °C (amostra D) (Figura 15) 

apresentaram morfologia similar às cápsulas de UF pura (cápsulas vazias), sendo 

caracterizadas por uma grande quantidade de partículas aglomeradas em tamanho  

nanométrico. Provavelmente, em ambos os casos (UF pura e amostra D), devido à baixa taxa 

de agitação e temperatura de reação, a fase orgânica não estava bem dispersa no meio aquoso 
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e o sistema de síntese de ureia-formaldeído reage, predominantemente, na fase contínua da 

solução 
[12]

. 

 

 

Figura 15. Micrografia de MEV da amostra D com aumento de 30KX 
[12]

. 

 

 Com ajuda de análise térmica, os autores concluíram que baixa temperatura de reação e 

baixa taxa de agitação resulta na reação do monômero na fase aquosa, ao invés da reação 

ocorrer na interface epóxi/água, levando a formação de diferentes derivados químicos de 

ureia-formaldeído, assim como  a diminuição da capacidade de encapsulação 
[12]

. 

 Mauldin et al (2007) 
[23]

 estudaram o sistema de autorreparo utilizando microcápsulas 

preenchidas com exo-DCPD. De acordo com os autores, exo-DCPD apresenta tempo de gel 

aproximadamente 150 vezes maior do que o endo-DCPD, e o monômero solidifica apenas a 

temperaturas abaixo de -50 °C. Por um lado, o monômero endo-DCPD é bastante estudado e 

utilizado em sistemas de autorreparo, no entanto, na temperatura ambiente é necessário, pelo 

menos, 25 minutos para que qualquer recuperação seja iniciada e 10 h para uma completa 

recuperação da resistência mecânica. Quando a temperatura diminui, há um aumento 

significativo do tempo de reparo que, associado ao alto ponto de fusão do endo-DCPD (15 °C, 

nesse estudo), pode limitar a cinética da reação de reparação do dano.  

 Os autores confirmaram que o exo-DCPD apresenta uma cinética de reparo superior ao 

endo-DCPD, no entanto, o tempo de gel do exo-DCPD não foi suficiente para permitir a 

dissolução da parafina que protege o catalisador, resultando em uma diminuição da eficiência 

de reparo se comparado aos sistemas de autorreparo contendo endo-DCPD 
[23]

. 

 Yuan et al (2007) 
[24]

 utilizaram resina de melamina-formaldeído (MF) como material 

formador da casca da microcápsula e DCPD como agente de reparo. As microcápsulas de 

melamina-formaldeído foram sintetizadas em duas etapas. Primeiro, os autores produziram 
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um pré-polímero em meio básico e, em seguida, esse pré-polímero foi utilizado para sintetizar 

microcápsulas em meio ácido. Selecionando diferentes taxas de agitação entre 150 e 500 rpm, 

as cápsulas sintetizadas apresentaram diâmetros variando entre 54,5 ~318,2 µm, e diâmetro 

médio variando entre 62,5~202,0 µm. 

 Os autores observaram que, ao utilizar diferentes concentrações de surfactante, a 

distribuição de tamanho das microcápsulas torna-se mais estreita e o diâmetro médio das 

mesmas diminui com a redução de surfactante. De acordo com os pesquisadores, o aumento 

na concentração de surfactante pode aumentar a dispersão do agente de reparo no meio 

aquoso e reduzir a floculação desse agente, o que ajuda na formação de partículas menores. 

No geral, quanto maior a concentração de surfactantes, menores serão as gotículas do agente 

de reparo no meio reacional e, consequentemente, menores serão as microcápsulas formadas 

[24]
.    

 Na Figura 16 é possível observar a casca de uma microcápsula fraturada. A parede da 

cápsula apresenta espessura de 5,4 µm, no entanto, segundo os autores, variando a taxa de 

agitação entre 150 e 500 rpm, é possível produzir microcápsulas com espessura da parede de 

2,8~30,0 µm 
[24]

.  

 

 

Figura 16. Micrografia da parede da microcápsula. 

 

O espectro de FTIR do DCPD (Figura 17) (curva a) revela os picos de vibração do 

estiramento de C=C em 3060 cm
-1

, estiramento de C-H em 2972 cm
-1

, e o pico referente ao 

dobramento de =C-H em 1340 cm
-1

.  Conhecendo os picos de caracterização referentes ao 
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DCPD e a casca da microcápsula de melamina-formaldeído, os autores concluíram, a partir da 

curva c, que o DCPD foi encapsulado com sucesso em resinas de melamina-formaldeído 
[24]

.  

 

 

Figura 17. Espectro de FTIR do DCPD, resina de melamina-formaldeído (PMF) pura e microcápsulas 

de PMF contendo DCPD 
[24]

. 

 

A curva de DSC da Figura 18 indica dois picos endotérmicos no intervalo de 25~300 

°C. Segundo os autores, o primeiro pico endotérmico, em aproximadamente 41 °C, é referente 

ao ponto de fusão do DCPD, e o segundo pico em 125 °C ocorre devido à evaporação do 

DCPD.  Há ainda um pico de baixa intensidade em 240 °C, mostrado na curva, provavelmente 

causado pela decomposição de parte do DCPD. O pico de decomposição da casca de MF não 

aparece no gráfico porque só ocorre acima de 300 °C 
[24]

. 
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Figura 18. Curva de DSC de microcápsulas de PMF preenchidas com DCPD 
[24]

. 

 

 Suryanarayana et al. (2008) 
[25] 

sintetizaram através de uma polimerização in situ, 

microcápsulas de ureia-formaldeído contendo óleo de linhaça como agente encapsulado. As 

cápsulas foram produzidas para sistemas de autorreparo de revestimentos de tintas 

poliméricas. Os autores sintetizaram microcápsulas com tamanhos variando de 5 a 100 µm 

(utilizando 200 rpm durante 4 h). No entanto, a maioria das partículas apresenta tamanho em 

torno de 50 µm, o que, de acordo com os autores, é um tamanho de microcápsulas adequado 

para sua utilização em tintas poliméricas.  

 Os principais parâmetros estudados durante a mistura e aplicação das tintas 

poliméricas foram; viscosidade da tinta, velocidade e tempo de agitação. O efeito desses três 

parâmetros na estabilidade das microcápsulas foi avaliado a partir da introdução dessas 

cápsulas em soluções de resina epóxi com diferentes viscosidades, utilizando diferentes 

velocidades por períodos de tempo variado 
[25]

. Na Figura 19 é possível observar a avaliação 

desses parâmetros. 
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Figura 19. Estabilidade mecânica das microcápsulas. (a) Efeito da velocidade na estabilidade 

mecânica, (b) efeito da viscosidade na estabilidade mecânica e (c) efeito do tempo na estabilidade 

mecânica 
[25]

. 

  

Os pesquisadores observaram que acima de 200 rpm houve aumento da quebra das 

microcápsulas durante a mistura das mesmas com a resina epóxi (Figura 19 (a)). Na Figura 19 

(b), foi possível observar que para viscosidades acima de 250 s, apenas 10% das cápsulas 

romperam.  Uma vez que a viscosidade de tintas comerciais varia entre 85 e 150 s, os autores 

concluíram que as microcápsulas superaram a expectativa de resistência à força de 

cisalhamento causada durante mistura e aplicação da tinta. Na Figura 19 (c), observou-se que 

as microcápsulas continuavam estáveis após 120 min de agitação e, aproximadamente 15% 

das mesmas romperam após 4h de agitação contínua sob 200 rpm. No entanto, durante a 

incorporação das cápsulas à composição da tinta, os autores observaram que  estas poderiam 

ser misturadas à tinta uniformemente, sem qualquer dano, utilizando velocidades de agitação 

em torno de 150 rpm durante 15 min 
[25]

. 

Blaiszik et al. (2008) 
[26]

 utilizaram um método de encapsulação in situ, a partir de 

uma técnica de sonificação e uma emulsão ultra-hidrofóbica usada para estabilizar as 
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gotículas de DCPD. Os pesquisadores conseguiram produzir cápsulas com superfícies 

exteriores lisas (contrárias às superfícies rugosas cobertas de detritos preparadas utilizando 

agitação mecânica) apresentando diâmetros menores que 1,65 µm e maiores que 220 nm. A 

dispersão das nanocápsulas em matriz epóxi (Resina EPON 828) também foi analisada. 

Primeiro, as cápsulas foram resfriadas em um banho de gelo para garantir estabilidade na 

dispersão, seguida pela adição de um agente secante; sulfato de magnésio anidrido. As 

cápsulas foram então lavadas com solvente para remover o excesso do surfactante poli(E-

MA). Em seguida, a solução resultante foi centrifugada com o objetivo de separar as cápsulas. 

O material resultante (nanocápsulas) foi seco ao ar. O tempo ótimo de secagem ao ar 

aparentou ser entre 10 e 15 min na temperatura ambiente. Por último, as cápsulas foram 

dispersas na matriz de epóxi (EPON 828 (DGEBA) por ultrasonificação e alta velocidade de 

agitação, sendo a resina curada pelo endurecedor Ancamine (DETA) 
[26]

.   

Ting et al. (2009) 
[27]

 produziram microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) usando 

epóxi (E-51) como agente de reparo. Eles estudaram, entre outras coisas, vários métodos de 

separação de microcápsulas e o efeito da quantidade de emulsificante na produção das 

mesmas. Os métodos de separação propostos pelos autores são: extração por acetona, 

separação por centrifugação, secagem por pulverização e liofilização. Eles concluíram que o 

método de liofilização foi o mais adequado para separar as microcápsulas sem qualquer perda, 

já os outros métodos resultaram na ruptura das microcápsulas ou perdas durante a separação.  

De acordo com os autores, a quantidade de ureia adicionada deve ser três vezes maior 

que a quantidade de formaldeído usada, para que haja uma completa transformação, com o 

objetivo de diminuir a quantidade de formaldeído livre contido na casca de UF. Eles 

mostraram também que pequenas quantidades de emulsificante resultavam em uma fraca 

formação da emulsão da fase dispersa, gerando gotículas muito pequenas que levam àa falha 

na formação das microcápsulas; por outro lado, quando há um excesso de emulsificante, o 

sistema apresenta alta viscosidade, e as microcápsulas não podem ser formadas também 
[27]

.    

Liu et al. (2009) 
[28]

 produziram microcápsulas de melamina-ureia-formaldeído 

preenchidas com dois diferentes agentes de reparo; 5-etilene-2-norboneno (ENB) e ENB com 

10% em massa do agente reticulante de base norboneno. Os autores escolheram esse material 

da casca com o objetivo de evitar alguns problemas encontrados nas cápsulas de poli(ureia-

formaldeído), tais como; formação e aglomeração de detritos de nanopartículas que podem 

afetar a matriz polimérica, uma vez que podem funcionar como pontos concentradores de 

tensão, formação de superfície externa da cápsula com alta rugosidade e porosidade, e cascas 

borrachosas e finas.  Os autores também escolheram diferentes agentes de reparo com o 
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objetivo de diminuir a quantidade de catalisador de Grubbs’ utilizado, pois este apresenta alto 

custo. Além disso, a rápida polimerização do ENB quando comparado com a polimerização 

do DCPD foi levada em consideração. 

Os pesquisadores produziram microcápsulas preenchidas com ENB e ENB + agente 

de reticulação. As cápsulas apresentaram formas esféricas, alguma rugosidade, e espessura da 

parede entre 7- 9 µm (quatro vezes mais espessas que as paredes de PUF), além de diâmetros 

de 120 µm, utilizando agitação de 500 rpm. As microcápsulas apresentaram boa estabilidade 

térmica podendo chegar até 300 °C e baixa permeabilidade do agente de reparo através da 

casca quando comparadas com as microcápsulas de PUF 
[28]

.  

Blaiszk et al. (2009) 
[29]

 prepararam microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) por 

polimerização in situ contendo uma mistura de resina epóxi e solvente, neste caso, o solvente 

foi utilizado para diminuir a viscosidade da resina. Os autores utilizaram as resinas bisfenol-a 

diglicidil éter (DGEBA Epon 828) e bisfenol-F diglicidil éter (DGEBF Epon 862).  Os 

solventes utilizados foram; clorobenzeno, fenilacetato e etil fenilacetato. A resina EPON 828 

foi curada pelo endurecedor dietilenotriamina (DETA) para a produção dos corpos de prova 

de epóxi.  

Para produção das microcápsulas, os autores utilizaram um procedimento adaptado de 

Brown et al. De acordo com eles, sem modificação no método de Brown et al, microcápsulas, 

com paredes espessas formadas por UF depositadas na superfície foram produzidas. Essa 

camada causa aglomeração na solução e, após filtragem, quando o agente de preenchimento 

das microcápsulas está em solução de resina e solvente. Pensando nisso, os autores 

resolveram diminuir pela metade os componentes da parede da microcápsula e da fase aquosa. 

A diminuição proporcional mantém, na solução aquosa, as concentrações dos componentes 

formadores da casca, enquanto diminui a massa global dos componentes em solução.  A 

Figura 20 mostra micrografias ópticas de microcápsulas preparadas pelo método tradicional e 

pelo método adaptado. O emulsificante utilizado foi o poli(E-MA) (Mw=400.000). Para 

preparar a solução de poli(E-MA), o reagente foi misturado em água deionizada durante a 

noite, em um banho quente, para obter uma solução aquosa de surfactante 2,5 %(em massa) 

[29]
.  
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Figura 20. (b) Microcápsulas preenchidas com Epon 828-EPA, preparadas a 275 rpm usando método 

adaptado de Brown et al. (b-anexo) Microcápsulas de Epon 828-EPA com uma camada espessa de UF 

poroso na superfície, preparada a 275 rpm usando o médodo de encapsulamento padrão 
[29]

. 

 

As cápsulas contendo resina-solvente foram incorporadas à matriz epóxi com sucesso, 

e concluiu-se que a parte externa rugosa da parede da microcápsula, em contato com a matriz, 

gera uma região interfásica de três partes (Figura 21); composta da parte lisa da casca, da 

parte exterior rugosa da casca infiltrada pela matriz,  e da matriz epóxi. Ainda de acordo com 

os pesquisadores, a habilidade da matriz epóxi de penetrar parcialmente na parte externa 

rugosa promove uma boa ligação entre a microcápsula e o material polimérico, aumentando a 

probabilidade de a cápsula fraturar e liberar o agente de reparo,  gerando assim o efeito de 

autorreparo desejado 
[29]

. 
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Figura 21.Imagem de MEV de microcápsulas contendo EPON 828-EPA coloridas artificialmente: (a) 

(azul claro) casca de uma microcápsula quebrada e (b) região interfásica contendo três partes; casca 

lisa (azul claro), exterior rugoso (vermelho) e matriz de epóxi (azul escuro) 
[29]

. 

 

Fan & Zhou (2010) 
[30]

 sintetizaram uma série de cápsulas de poli(ureia-formaldeído) 

através da polimerização in situ e utilizaram miçangas de vidro como material de 

preenchimento das microcápsulas (fase dispersa). As miçangas apresentavam distribuição 

estreita de tamanho variando entre 74 e 84 µm. Os autores tiveram como objetivo entender a 

influência dos parâmetros de reação nas propriedades das microcápsulas. Foi possível 

concluir que a taxa de deposição das partículas de UF na superfície das microcápsulas diminui 

quando os valores iniciais de pH da emulsão aumentam. Baixo pH gera rápida polimerização 

entre a ureia e o formaldeído, resultando no aumento da deposição de nanopartículas na 

superfície das microcápsulas, o que subsequentemente gera um aumento na rugosidade das 

mesmas. Alto pH, por outro lado, leva a formação de uma superfície lisa 
[30]

.  

 A influência do emulsificante poli(E-MA) também foi avaliada e, de acordo com o 

estudo, a rugosidade das microcápsulas diminui com o aumento da concentração de poli(E-

MA). Quando em baixa concentração, a maior parte do emulsificante é adsorvido na 

superfície das miçangas de vidro, e a parte hidrofílica da molécula de poli(E-MA) estende o 

grupo carboxílico em direção a fase contínua (aquosa), enquanto a parte hidrofóbica 

(oleofílica) é adsorvida pela superfície das miçangas de vidro. Uma cadeia de poli(E-MA) é 
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muito longa e apresenta muitos grupos carboxílicos, que catalisam a polimerização da ureia 

com o formaldeído, resultando na síntese de poli(ureia-formaldeído) ao redor da cadeia. Com 

o aumento da concentração de poli(E-MA) na solução, em adição a adsorção às miçangas de 

vidro, parte do emulsificante dissolve na fase contínua (fase aquosa), e  as nanopartículas de 

UF formadas são adsorvidas pela molécula de poli(E-MA), acarretando estabilização estérica 

e eletrostática,  assim, as nanopartículas de UF não conseguem se depositar na superfície das 

miçangas de vidro, o que gera a formação de microcápsulas lisas 
[30] 

(Figura 22).  

 

 

Figura 22. Esquema de formação das superfícies lisas de microcápsulas usando alta concentração de 

emulsificante 
[30]

. 

 

Os autores também concluíram que concentrações acima de 5,7 (% em peso) do 

material formador da casca não gera nenhum benefício ao processo de microencapsulação, 

uma vez que, acima dessa concentração ocorre um aumento de viscosidade do sistema criando 

uma rede de gel, formada pelas partículas coloidais e miçangas de vidro, que não conseguem 

mais serem secas em microcápsulas individuais. Como o emulsificante é um polímero 

aniônico, a adição do cloreto de amônio aumenta a força iônica do meio, levando a 

precipitação de mais material da casca. A adição de cloreto de sódio apresenta efeito similar, 

no entanto, as cápsulas obtidas com cloreto de amônio apresentaram característica de 

armazenamento e resistência durante o manuseio 
[30]

.  

 Then et al. (2011) 
[31]

 produziram uma série de microcápsulas de poli(ureia-

formaldeído) preenchidas com DCPD. Os autores variaram a razão molar de ureia-

formaldeído e descobriram que microcápsulas com baixa quantidade de formaldeído não 

apresentavam superfícies rugosas ao final das sínteses. Além disso, grande quantidade de 
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resíduos foi obtida quando as razões 1:1,1 e 1:1,5, foram utilizadas. As cápsulas com razão 

molar 1:1,1 de ureia-formaldeído apresentaram baixa qualidade e o rendimento final da 

síntese foi muito baixo. Por outro lado, a razão padrão de 1:1,9 resultou em capsulas redondas 

com cascas uniformes. As microcápsulas com valores elevados de formaldeído (razão molar 

1:2,3) apresentaram cascas mais espessas, porém com formato irregular. A Figura 23 mostra 

as microcápsulas produzidas com cada razão molar de ureia-formaldeído. 

 

 

Figura 23. Microscopia ótica mostrando microcápsulas de PUF/DCPD sintetizadas com diferentes 

razões de ureia/formaldeído. (a) 1:1,1, (b) 1:1,5, (c) 1:1,9 e (d) 1:2,3 
[31]

. 

 

Fan & Zhou (2011) 
[32]

 sintetizaram microcápsulas de PUF por polimerização in situ 

contendo tetracloroetileno (TCE) como fase interna. As sínteses foram realizadas utilizando 

três diferentes emulsificantes: goma arábica (GA), poli(E-MA) e sódio dodecilbenzeno 

sulfúrico (SDBS). Os autores descobriram que utilizando poli(E-MA) e GA como 

emulsificantes, gotículas grandes com uma distribuição de tamanho larga eram geradas, 

enquanto que a utilização do emulsificante SDBS, resultava em gotículas pequenas e uma 

distribuição de tamanho estreita. O poli(E-MA) apresenta forte adsorbilidade e 

dispersibilidade em sistema de emulsões óleo em água. 

A goma arábica é um polieletrólito fraco formado por grupos carboxílicos. Medidas 

microeletroforéticas mostram que a GA apresenta carga negativa acima do pH 2,2, uma vez 

que a dissociação do grupo carboxílico é suprimida em pH (<2,2). Quando a GA é utilizado 

como emulsificante, o grande tamanho e hidrofilicidade da porção polisacarídica forma 

camadas de absorção viscosas na interface líquido-líquido. Por um lado, essas camadas 

podem proteger as gotículas evitando sua aglomeração, sob uma grande quantidade de 

condições desfavoráveis. Por outro lado, camadas de absorção viscosas desaceleram a 

deposição de nanopartículas de UF na superfície das microcápsulas, resultando em cascas de 

PUF com superfícies lisas e compactas 
[32]

. 

Quando a goma arábica é usada em baixa concentração, a viscosidade da interface 

óleo-água é muito baixa, o que leva a uma taxa de precipitação de nanopartículas de UF muito 
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alta na superfície das cápsulas, gerando paredes com alta rugosidade superficial. Em alta 

concentração, a viscosidade da interface óleo-água é tão grande que nanopartículas não 

conseguem se depositar na interface, gerando microcápsulas com superfícies lisas e paredes 

finas. Com isso, após o processo de secagem das microcápsulas elas tendem a aglomerarem 

fortemente e colapsarem. Os autores escolheram a concentração de 0,1 % (em peso) de GA, 

como a concentração ideal para produção de microcápsulas com superfícies lisas e estáveis 

mecanicamente
 [32]

.   

Nesterova et al. (2011) 
[33]

 reproduziram o método descrito por Brown et al
 
e 

obtiveram microcápsulas preenchidas com DCPD. As cápsulas não tenderam a aglomerar e a 

solução ficou limpa e livre de nanopartículas de UF quando as sínteses foram realizadas em 

pH ácido de 2,2-2,4. Brown et al utilizaram em suas pesquisas, endo-DCPD com ponto de 

fusão 15 °C, no entanto, os autores usaram endo-DCPD comercial com ponto de fusão 33 °C, 

de forma que, na temperatura ambiente, ele está em formato de cristal, o que pode dificultar o 

processo de autorreparo. Na Figura 24, é possível observar por microscopia óptica que o 

DCPD dentro da microcápsula está cristalizado.  

 

 

Figura 24. Micrografia óptica (50x) de microcápsulas de PUF preenchidas com DCPD. É possível 

observar cristais dentro das microcápsulas 
[33]

. 

 

 Liu et al. (2012) 
[34]

 utilizaram a técnica de polimerização interfacial para sintetizar 

microcápsulas com paredes de epóxi preenchidas com o monômero epóxi. O objetivo do 

trabalho foi produzir revestimentos inteligentes autorreparáveis usando microcápsulas fáceis 

de sintetizar e com alta compatibilidade com matriz polimérica.  

A polimerização interfacial foi realizada utilizando resina epóxi (diglicidil éter de 

bisfenol A) como agente de reparo, componente da casca e componente da matriz. O meio 

reacional foi composto de água deionizada, goma arábica e tween-80 como emulsificantes e 
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etilenodiamina (EDA) como endurecedor do monômero epóxi para formar a casca das 

microcápsulas. De acordo com os autores; espessura, morfologia e resistência mecânica das 

cápsulas são determinados por parâmetros como temperatura, quantidade e taxa de adição do 

EDA 
[34]

. 

 A preparação das microcápsulas ocorreu em uma única etapa, onde o tempo total de 

síntese foi de 4h30 e resultou em cápsulas com distribuição de tamanho variando entre 60 – 

160 µm, com o tamanho médio em torno de 100 µm. As microcápsulas apresentaram formato 

esférico e superfícies lisas, com algumas partículas aderidas às cascas (essas partículas podem 

ser resultado da reação entre a resina epóxi dissolvida em água com o EDA). Na Figura 25 

podem-se observar as microcápsulas produzidas, a morfologia das cascas e a espessura da 

parede 
[34]

. 

 

 

Figura 25. (a) Microcápsulas de epóxi preenchidas com monômero de epóxi; (b) morfologia e 

espessura da casca 
[34]

. 
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Ainda de acordo com os autores, as cápsulas apresentam resistência suficiente para 

serem utilizadas no processamento da matriz de epóxi e também apresentaram boa capacidade 

de estocagem. Microcápsulas foram testadas, após 10 meses de fabricação, e os resultados 

mostraram que o tempo não afetou a integridade do monômero epóxi encapsulado, sendo 

observado cerca de 80% de material dentro das cápsulas testadas 
[34]

.  

O sistema de autorreparo desse trabalho foi composto por uma matriz de epóxi, 

contendo microcápsulas preenchidas com monômero epóxi. Ao contrário do autorreparo 

proposto por White et al., esse sistema não possui catalisador, por isso, ao ser liberado, o 

monômero epóxi pode preencher e fechar a trinca de duas maneiras; ele pode reagir com o 

EDA adicionado acima da quantidade estequiométrica no momento do processamento (EDA 

livre), ou através da reação entre as moléculas de epóxi em meio alcalino 
[34]

.    

Nesterova et al. (2012) 
[35]

 estudaram maneiras de diminuir o tamanho de 

microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) preenchidas com óleo de linhaça. Os autores 

citaram dificuldades prévias em estudos experimentais associados ao uso de microcápsulas 

com diâmetro médio em tono de 220 µm e distribuição de tamanho variando entre 30 – 400 

µm. De acordo com eles, uma espessura aceitável após a secagem da camada de um 

revestimento anticorrosivo varia entre 100 – 200 µm, o que resulta em um limite superior de 

diâmetro das microcápsulas que podem ser utilizadas para essa aplicação.  

Se as microcápsulas são muito pequenas, a quantidade de agente de reparo também 

será muito pequena, por outro lado, se o tamanho das cápsulas exceder a espessura do 

revestimento, as propriedades mecânicas e visuais ficarão comprometidas. Por isso, nesse 

estudo, os autores produziram microcápsulas com diâmetros menores que 150 µm, que 

puderam ser eficientemente separadas das nanopartículas formadas na síntese, e que após 

secagem formaram um pó fino pronto para aplicação na matriz polimérica 
[35]

.  

Haiyan et al. (2012) 
[36]

 produziram microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) 

preenchidas com DCPD, tendo sido proposto um novo sistema de autorreparo utilizando essas 

microcápsulas, porém com um diferente catalisador; (VI) cloreto de tungstênio (WCl6). De 

acordo com os autores, o WCl6 é uma alternativa econômica ao catalisador de Grubbs e 

apresenta temperatura de fusão (Tm=275 °C), maior que a temperatura de fusão do catalisador 

de Grubbs (Tm=153 °C). Ainda, o sistema DCPD/Grubbs apresenta algumas limitações 

relacionadas ao catalisador tais como; disponibilidade, custo, toxidade ambiental, estabilidade 

e dificuldade no processamento do material. 

Os autores concluíram que a maior eficiência de reparo para esse novo sistema foi de 

64,5%, usando corpos de prova com 15% em peso de catalisador. A concentração ideal 
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encontrada utilizou 10% em peso do catalisador WCl6 e 10% em peso de microcápsulas 

contendo DCPD como agente de reparo, co-ativador fenilacetileno e solvente nonilfenol, 

gerando uma eficiência de reparo final de aproximadamente 38% 
[36]

. 

Os autores também avaliaram, usando o método de elementos finitos, a importância da 

espessura da parede das microcápsulas. A Figura 26 mostra que, para os mesmos 

carregamentos, quando a espessura da parede é de 2, 5, 10 e 20 µm, a distribuição da tensão 

perto das cápsulas é maior do que em torno da matriz, fazendo com que a propagação da 

trinca ocorra na direção das microcápsulas. Quanto menor a espessura, maior é a distribuição 

da tensão. Para paredes com espessuras de 30 ou 50 µm, a distribuição de tensão perto das 

cápsulas, e em torno da matriz é equivalente, resultando na propagação aleatória da trinca 

nesses casos 
[36]

.  

 

 

Figura 26. Distribuição de tensão no plano equatorial das microcápsulas com espessuras da parede de; 

2 µm (a), 5 µm (b), 10 µm (c), 20 µm (d), 30 µm (e), e 50 µm (f) 
[36]

. 
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Fan et al. (2013) 
[37]

 desenvolveram um estudo com o objetivo de explicar a 

importância da adição do cloreto de amônio na formação das microcápsulas de PUF. Eles 

descobriram que o cloreto de amônio influencia significativamente o pH do sistema reacional, 

sendo as reações entre o cloreto de amônio e o formaldeído (Eq.1), e o cloreto de amônio e a 

hidroximetil ureia (Eq.2), a principal razão para a diminuição do pH, durante o processo de 

microencapsulação que ocorre em uma única etapa.   

 

(Eq.1) 

 

(Eq.2) 

 

 Os resultados apresentados pelos autores mostraram que a diminuição do pH e a 

melhora na força iônica da solução causada pela adição do cloreto de amônio não são 

responsáveis pela formação das nanopartículas na superfície das microcápsulas. Eles 

apontaram que a adição do sal pode fazer com que as nanopartículas de UF já formadas se 

depositem na superfície das cápsulas. Quando o cloreto de amônia não foi utilizado, as 

cápsulas apresentaram formato irregular e diâmetro de 172 µm, indicando que a superfície 

ativa de ureia-formaldeído foi baixa, não conseguindo estabilizar as gotículas da solução, 

mesmo utilizando agitação mecânica. O sal, nesse caso, pode reagir com a ureia e o 

formaldeído gerando substâncias com superfície ativa, e isso pode ser a força motriz 

responsável pelo enriquecimento de UF na superfície da fase dispersa 
[37]

. 

Os autores concluíram que o cloreto de amônio é essencial para preparar 

microcápsulas pelo método de separação de fases. O sal é importante na formação de cápsulas 

com alta estabilidade térmica e resistência. Primeiramente, a adição do sal pode destruir a 

estabilidade das partículas coloidais de UF fazendo com que elas precipitem. Segundo, essa 

adição pode enriquecer a interface óleo-água com essas partículas e formar microcápsulas 

com alta resistência mecânica e superfícies rugosas ao invés de as partículas ficarem 

precipitadas na solução 
[37]

.  

Ahangari et al. (2014) 
[38]

 sintetizaram cápsulas de poli(ureia-formaldeído) contendo 

DCPD, por polimerização in situ usando o método padrão descrito por Brown et al. No 

entanto, as cápsulas produzidas foram reforçadas com nanorpartículas tais como; nanotubos 

de carbono (CNTs) e nanoalumina. Eles descobriram que o tamanho das microcápsulas 
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diminuiu drasticamente com a adição dessas nanopartículas. Essa adição gerava uma redução 

no número de colisões entre as gotículas menores, resultando em microcápsulas menores. A 

Figura 27 mostra uma comparação entre o diâmetro médio das microcápsulas tradicionais e 

das cápsulas reforçadas com nanopartículas. 

 

 

Figura 27. Diâmetro médio das microcápsulas tradicionais e das cápsulas reforçadas com nanotubos de 

carbono e nanoalumina 
[38]

. 

 

Os autores realizaram testes de nanoindentação e observaram que o módulo de 

elasticidade das cápsulas tradicionais foi de 2,78 GPa. Esse valor aumenta para 3,17 e 4,07 

GPa com a adição de nanotubos e nanoalumina à parede das microcápsulas, respectivamente. 

Eles descobriram ainda que a adição da nanoalumina resultou no aumento da dureza 

(0,15GPa) comparado com as cápsulas tradicionais (0,06 GPa) e cápsulas com nanotubos 

(0,08 GPa) 
[38]

. 

Ahangari & Fereidoon (2015) 
[39]

 investigaram, a partir da técnica de nanoindentação, 

os efeitos das microcápsulas reforçadas com nanotubo de carbono (CNTs) nas propriedades 

micromecânicas no sistema de autorreparo de epóxi. A eficiência de autorreparo foi avaliada 

por meio de AFM e MEV. Os corpos de prova foram preparados misturando 100 partes de 

DGEBA com 12 partes do endurecedor DETA, 15% em peso de microcápsulas preenchidas 

com DCPD, 12% em peso do catalisador WCl2 e 2% em peso de CNTs. 

Na Tabela 1 é possível observar as propriedades micromecânicas dos corpos de prova 

produzidos. Os autores atribuem o baixo módulo de elasticidade das amostras Ep-Caps 

(contendo microcápsulas) e Ep-CNT-Caps (contendo microcápsulas e CNTs) às 

microcápsulas que apresentam menor rigidez mecânica que a resina epóxi (e=2,78 Gpa) 
[39]

.  
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Tabela 1. Propriedades micromecânicas dos corpos de prova 
[39]

. 

 

 

 A extensão do buraco residual (Rh) encontrado nas amostras, através da técnica de 

AFM, indicou que os compósitos Ep-CNT-Caps apresentaram maior resistência à deformação 

plástica quando submetido a carregamentos normais e exibiram maior recuperação elástica 

que as amostras Ep-Caps 
[39]

, como mostrado na Figura 28. 

 

 

Figura 28. Imagens de AFM da extensão do buraco residual dos corpos de prova: (a) Ep; (b) Ep-CNT; 

(c) Ep-Caps e (d) Ep-CNT-Caps 
[39]

. 

 

Land & Zhou (2017) 
[40]

 desenvolveram um estudo de síntese de microcápsulas 

preenchidas com óleo de linhaça para uso em revestimentos anticorrosivos autorreparáveis. 

Os autores avaliaram os seguintes parâmetros de síntese: efeito do estabilizante, solvente 

utilizado para lavagem, taxa de agitação e temperatura de reação. Eles produziram 

microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) usando poli(álcool vinílico) (PVA) como 

emulsificante, usando pH exato de 3,0 e taxas de agitação de 600, 800 e 900 rpm. As 
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microcápsulas foram separadas por filtração a vácuo e lavadas usando água deionizada, etanol 

e acetona. O resultado final obtido foi um pó fino.  

 Os autores confirmaram que o óleo de linhaça foi encapsulado estourando uma única 

microcápsula com o auxílio de uma agulha, e observando o resultado através de microscopia 

óptica 
[40]

, como mostrado na Figura 29. 

 

 

Figura 29. Observação do óleo de linhaça sendo liberado da microcápsula estourada por uma agulha 
[40]

. 

 

Os autores também observaram que uma baixa taxa de agitação resultava em 

microcápsulas com maior diâmetro e larga distribuição de tamanho. Por outro lado, altas taxas 

de agitação produziram microcápsulas menores com distribuição de tamanho estreita 
[40]

, 

como pode ser observado na curva de distribuição de tamanho a seguir (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Curvas ajustadas de distribuição de tamanho 
[40]

. 
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 Revestimento de epóxi (resina Epon 828 e agente de cura Epikure 3164) foi produzido 

contendo 10% em peso de microcápsulas com óleo de linhaça encapsulado, com o objetivo de 

testar sua eficiência de autorreparo em um painel de aço. Segundo os autores, as cápsulas com 

80 µm de diâmetro foram dispersas uniformemente no revestimento com espessura de 120 µm 

[40] 
(Figura 31). 

 

 

Figura 31. Imagem de MEV do revestimento de epóxi com microcápsulas preenchidas com óleo de 

linhaça sob um painel metálico 
[40]

. 

 

 Ainda de acordo com os autores, quando o óleo de linhaça é liberado e flui pela área 

danificada, em contato com o ar oxida e forma ligações cruzadas resultando em um filme 

sólido. Isso ocorre devido a uma grande quantidade de ácidos graxos formados por duplas 

ligações carbono-carbono presentes em sua estrutura. A dupla ligação C=C pode ser 

facilmente oxidada gerando as ligações cruzadas. Para provar o efeito autorreparável do 

sistema, os autores fizeram um risco em uma amostra revestida (epóxi contendo 

microcápsulas com óleo de linhaça sob placa metálica) e a deixaram sob temperatura 

ambiente por 24 h com o objetivo de garantir que o óleo de linhaça reticulasse completamente 

[40]
. A Figura 32 mostra o risco em uma amostra contendo apenas resina, e outra contendo 

resina e microcápsulas, nesse último caso, é possível observar que o óleo de linhaça sofreu 

reticulação na área danificada.   
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Figura 32. Imagem de MEV da amostra riscada. (a) revestimento de epóxi e (b) revestimento de epóxi 

contendo microcápsulas preenchidas com óleo de linhaça 
[40]

. 

 

Tomando como base a revisão da literatura realizada para o desenvolvimento deste 

trabalho, um resumo dos principais parâmetros de síntese de microcápsulas de poli(ureia-

formaldeído) pode ser encontrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resumo de alguns parâmetros de síntese de microcápsulas de PUF encontrados na literatura. 

 Referência 

 [16] [12] [26] [32] [37] [38] 

Água deionizada 

(ml) 

200 150 100 150 115 100 

Ureia(g) 5.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Formaldeído(g) 12.67 6.3 6.3 6.4 6.3 6.3 (0,2 g 

SWCNT) 

Resorcina (g) 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Cloreto de 

amônio (g) 

0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Cloreto de sódio 

(g) 

- - - 5.0 - - 

Fase dispersa DCPD PY306 Epóxi + 

solvente 

TCE TCE DCPD 

Quantidade de 

fase dispersa 

(ml) 

60 30 60 20 20 20 

Temperatura (T 

°C) 

55 40-60 55 55 55 55 

Tempo de 

síntese (h) 

4 4-6 4 3 3 3 

Emulsificante 

(% em peso) 

poli(E-

MA) 

2,5 (50 

ml) 

poli(E-

MA) 

2,5 (50 

ml) 

25 ml 

2,5 

poli(e-

ma) 

SDBS 0,1 

poli(E-MA) 

0,4 GA 0,1 

poli(E-

MA) 10 

(5 ml) 

0,2 g 

SDBS 

Taxa de agitação 

(rpm) 

200 – 

2000 

1200 – 

2000 

400 500 500 - 
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CAPÍTULO 03. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Os materiais e o procedimento experimental utilizado neste trabalho estão descritos a 

seguir: 

 

3.1 – Materiais 

 

3.1.1 – Síntese de microcápsulas 

 

 Os materiais utilizados nas sínteses de microcápsulas foram:  

Água deionizada, ureia (Synth P.A. 100%), formaldeído (solução aquosa de 37%) 

(Isofar), cloreto de amônio (Synth, P.A.), cloreto de sódio (Synth P.A) e resorcinol (Synth 

P.A.), usados na formação da parede das microcápsulas. Poli(etileno-alt-anidrido maléico) 

(poli(E-MA) (Sigma-Aldrich 100.000 – 500.000 g/mol) e goma arábica (Sigma-Aldrich 250 

g/mol) foram usados como emulsificantes (ou surfactantes). Para o controle do pH da solução, 

10% em massa de solução de hidróxido de sódio (Synth P.A. 100%) e 10% em massa de 

solução de ácido clorídrico (Synth P.A. 37%) foram preparadas separadamente. 1-octanol 

(Synth P.A. 99%) foi utilizado como agente antiespuma. Papéis de filtro (com tamanhos de 

poro de 25 µm) (Quanty) foram usados para separar as microcápsulas. Etanol (Synth P.A. 

95%) e detergente neutro (linear alquilbenzeno sulfonato de sódio), foram usados na lavagem 

das microcápsulas. 

Os seguintes materiais foram utilizados como fase dispersa para preencher as 

microcápsulas: óleo de coco (Copra); óleo de soja (Soya); óleo de linhaça (Pazze) e azeite de 

oliva (Galo); 5-Etileno-2-norborneno (ENB) (Sigma-Aldrich, P.A. 99%), com ponto de fusão 

de -80 °C; e Endo-diciclopentadieno (DCPD) (Sigma-Aldrich P.A), com ponto de fusão de 33 

°C. 

 

3.1.2 –  Produção de corpos de prova e autorreparo 

O sistema epóxi (resina AR260 e endurecedor AH260 (Barracuda)) foi usado na 

fabricação de revestimentos poliméricos para substratos metálicos, junto com microcápsulas 

previamente sintetizadas preenchidas com óleo de soja, óleo de linhaça, e endo-DCPD mais 

catalisador de Grubbs 1ª geração (Sigma-Aldrich P.A. 97%). Os substratos metálicos 

utilizados foram retirados de latas de refrigerante de aço. 
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 O mesmo sistema citado anteriormente foi utilizado para fabricação de corpos de 

prova para testar a eficiência de autorreparo junto com microcápsulas de endo-DCPD, 

catalisador de Grubbs 1ª geração (Sigma-Aldrich) ou catalisador líquido octoato de estanho 

(SnOct2) (Sigma-Aldrich). 

 

3.2 – Métodos 

 

3.2.1 – Síntese de microcápsulas 

Vários testes preliminares foram realizados variando parâmetros de síntese tais quais: 

tipo e quantidade de emulsificante, ausência de fase dispersa, ausência ou presença de 1-

octanol, valor do pH e velocidade de agitação.  A partir dos resultados obtidos nesses testes 

preliminares, um planejamento experimental 2
2
 com três pontos centrais foi realizado.  

 A Figura 33 mostra o sistema montado para a realização das sínteses das 

microcápsulas, o qual é composto de: béquer de 600 ml, agitador magnético com aquecimento 

(IKA RH Basic 1) e termômetro de mercúrio.   

 

 

Figura 33. Sistema de síntese. (a) agitador magnético com aquecimento; (b) béquer de 600 ml 

e (c) termômetro de mercúrio. 
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 O procedimento de síntese escolhido foi adaptado do trabalho de Brown et al. (2003) 

[16]
,
 
e seguido com algumas modificações. O esquema geral de síntese está mostrado na Figura 

34. 

 

 

Figura 34. Esquema de síntese de microcápsulas de poli(ureia-formaldeído). 

 

 Água deionizada, ureia, resorcinol, cloreto de amônio e uma solução contendo 

emulsificante foram colocados sob agitação. O pH da solução foi ajustado em 3,5 usando 

gotas de solução 10% em peso de NaOH ou 10% em peso de HCl. A fase dispersa (óleo 

vegetal, ENB ou endo-DCPD) foi adicionada seguida de uma a duas gotas de 1-octanol. A 

solução foi então misturada a 500 rpm por 10 minutos para estabilizar a emulsão e, 

posteriormente, formaldeído foi adicionado lentamente, de modo que a proporção final de 

ureia/formaldeído foi de 1:1,9, e a temperatura da emulsão foi elevada até 55 °C, ficando 

nessa temperatura e sob agitação de 1350 rpm durante 4 horas. 

Após cada síntese, a solução foi filtrada usando o sistema da Figura 35, composto de: 

bomba de vácuo Prismatec vazão de 53 a 58 L/min e potência de 200 W, funil de Büchner, 

kitassato e papel de filtro.  O material coletado foi lavado com água deionizada e etanol, além 

de detergente neutro, quando óleo vegetal foi utilizado nas sínteses, e deixado secar ao ar por 

48 horas. O material final (Figura 36) foi coletado e então caracterizado. 
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Figura 35. Sistema de filtragem. (a) Kitassado, (b) funil de Büchner e (c) bomba de vácuo. 

  

 

Figura 36. Eppendorf contendo microcápsulas após o processo de filtragem/secagem. 

 

 Testes utilizando endo-DCPD como fase dispersa foram realizados com o objetivo de 

estabelecer as variáveis de entrada do planejamento fatorial. A Tabela 3 mostra as principais 

microcápsulas sintetizadas, suas nomenclaturas, e cada condição de síntese específica. 

Quando não apontado, as sínteses ocorreram de acordo com os parâmetros indicados no 

esquema da Figura 34.  
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Tabela 3. Nomenclatura e condições específicas de síntese das microcápsulas produzidas 

Nomenclatura Condição de síntese específica 

PUF Sem fase dispersa; goma arábica como 

emulsificante; sem controle de pH 

PUF (Réplica) Sem fase dispersa; goma arábica como 

emulsificante; pH em 3,5 

PUF + DCPD Endo-DCPD como fase dispersa; goma 

arábica como emulsificante; pH em 3,5,  

DCPD (low) Endo-DCPD como fase dispersa; poli(E-

MA) como emulsificante (0,7% em massa); 

controle de pH em 2,5; Proporção de 

Ureia/formaldeído 1:1; agitação 800 rpm 

DCPD (medium) Endo-DCPD como fase dispersa; poli(E-

MA) como emulsificante (0,7% em massa); 

controle de pH em 4,5; Proporção de 

Ureia/formaldeído 3:1; agitação 800 rpm 

DCPD (EMA)) Endo-DCPD como fase dispersa; poli(E-

MA) como emulsificante (1,0% em massa); 

pH em 3,5 

DCPD (without 1-octanol)) Endo-DCPD como fase dispersa; poli(E-

MA) como emulsificante (1,0% em massa); 

pH em 3,5 

 

 3.2.2 –  Planejamento Fatorial 

 

Após os testes preliminares, um planejamento fatorial do tipo 2
2
 com três pontos 

centrais foi montado com o intuito de encontrar os níveis mais adequados de pH e agitação 

(variáveis independentes), visando produzir microcápsulas com diâmetro médio e espessura 

de parede adequados para utilização em sistemas de autorreparo polimérico. Por meio deste 

planejamento, é possível avaliar a importância de cada variável no processo de formação das 

microcápsulas.  

A Tabela 4 mostra os níveis escolhidos para as variáveis de entrada, tomando como 

base dados da literatura e os testes preliminares, enquanto na Tabela 5 tem-se o planejamento 

experimental com suas variáveis independentes e seus respectivos níveis e valores 

codificados. 
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Tabela 4. Fatores analisados na síntese de microcápsulas com seus níveis inferiores, superiores e 

pontos centrais 

 pH Agitação (RPM) 

Inferior (-) 2,5 1000 

Ponto Central (0) 3,5 1350 

Superior (+) 4,5 1700 

 

Tabela 5. Planejamento experimental com níveis codificados 

 Matriz de Planejamento no 

Statistica 

Síntese pH (1) Agitação 

(RPM) (2) 

01 + + 

02 + - 

03 - + 

04 - - 

05 0 0 

06 0 0 

07 0 0 

 

As respostas do planejamento foram obtidas através de análise de MEV de cada 

síntese, utilizando 70 medições para calcular o diâmetro médio das microcápsulas e 10 

medições para calcular a espessura média das paredes das microcápsulas. As medições foram 

obtidas por meio do freeware ImageJ. 

 

3.2.3 –  Análise da influência dos materiais de preenchimento na síntese das microcápsulas 

 

A partir dos resultados obtidos no planejamento experimental, uma condição ótima foi 

escolhida para as sínteses e, em seguida, variou-se apenas o material de preenchimento 

utilizado. A Tabela 6 mostra as principais microcápsulas sintetizadas nesta condição 

otimizada, assim como suas nomenclaturas. 
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Tabela 6. Nomenclatura e condições específicas de síntese das microcápsulas produzidas 

Nomenclatura Condição de síntese específica 

 Soybean Óleo de soja como fase dispersa 

Linseed Óleo de linhaça como fase dispersa 

Coconut Óleo de coco como fase dispersa 

Olive Azeite de oliva como fase dispersa 

ENB ENB como fase dispersa 

 

As microcápsulas coletadas foram caracterizadas por espectroscopia de infravermelho 

por transformada de Fourier (FTIR) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para o 

ensaio de FTIR foi utilizado espectrômetro Shimadzu IRTracer – 100, na condição de ensaio 

de 400 – 4000 cm
-1

, 20 varreduras e resolução de 8 cm
-1

 em modo de reflexão total atenuada 

(ATR). As análises de MEV foram realizadas em um microscópio eletrônico de bancada 

Hitachi Tabletop Microscope TM-3000. Para observação no microscópio, as cápsulas foram 

coladas em fitas adesivas condutoras de carbono. O freeware ImageJ foi utilizado para avaliar 

contagem, tamanho e distribuição de tamanho das microcápsulas. 

A perda de massa de algumas cápsulas foi avaliada por termogravimetria (TG), em um 

detector DTG-60H, usando atmosfera de nitrogênio, razão de aquecimento 10 °C/min, 

partindo da temperatura ambiente até 600 °C. 

 

3.2.4 – Produção de corpos de prova e teste de eficiência de autorreparo 

 

3.2.4.1 - Revestimento ativado com habilidade de autorreparo 

 

Utilizando o sistema epóxi, 100 partes de monômero foram misturadas manualmente 

com 26 partes de endurecedor para produção de revestimento polimérico (revestimento 

ativado com habilidade de autorreparo). Foram produzidas cinco placas metálicas de acordo 

com as especificações da Tabela 7. 
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Tabela 7. Especificação das placas metálicas e seus respectivos revestimentos 

Nomenclatura Especificação das placas 

Placa 01 Sem revestimento 

Placa 02 Com revestimento epóxi 

Placa 03 Com revestimento epóxi mais 20% em 

volume de microcápsulas preenchidas com 

óleo de soja 

Placa 04 Com revestimento epóxi mais 20% em 

volume de microcápsulas preenchidas com 

óleo de linhaça 

Placa 05 Com revestimento epóxi mais 20% em 

volume de microcápsulas preenchidas com 

DCPD e 0,2% em volume de catalisador de 

Grubbs 

 

Enquanto os revestimentos tiveram o objetivo de testar o efeito de autorreparo para 

aplicação como proteção contra corrosão de placas metálicas, uma parte do sistema epóxi 

contendo microcápsulas de óleo de soja foi vertida em molde de silicone (Figura 37), e 

deixada curar por 24 horas com o objetivo de avaliar a dispersão das microcápsulas na matriz 

polimérica.  

 

 

Figura 37. Molde de silicone para preparação de corpos de prova. 

 

Para a produção dos substratos metálicos, latas de aço de refrigerante foram cortadas 

em placas com dimensões de 8 x 8 cm, sendo a parte interna lixada usando lixa d’agua com 

granulometria 120 com o objetivo de retirar a camada de revestimento superficial encontrado 

no interior de cada lata. O sistema epóxi descrito acima foi laminado manualmente nas placas 
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metálicas, e as mesmas foram deixadas curar por 24 horas, formando os revestimentos 

poliméricos. Em seguida, as placas foram riscadas com um ‘x’ com o auxílio de uma lâmina. 

As placas 01, 02, 03, 04 ficaram expostas ao ar por 10 minutos antes de serem 

colocadas em um recipiente contendo uma solução de 10% em massa de NaCl por 15 dias. A 

placa 05 foi aquecida por 1 hora a 50 °C, em contato com o ar, para ativar o efeito de 

autorreparo do DCPD, que só ocorre acima da sua temperatura de fusão (33°C), como 

mostrado na Figura 38. As placas 03 e 04 foram preparadas com 2% em massa de 

microcápsulas e a placa 05 foi preparada com 2% em massa de microcápsulas e 0,2% em 

massa de catalisador de Grubbs. 

 

 

Figura 38. Aquecimento da placa 05 para ativar o efeito de autorreparo do DCPD. 

  

 A Figura 39 mostra os cinco corpos de substratos de aço. A avaliação desse ensaio de 

envelhecimento foi feita por análise visual. 
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Figura 39. Placa 01, sem revestimento, Placa 02, revestimento epóxi, Placa 03, revestimento epóxi 

mais microcápsulas contendo óleo de soja, Placa 04, revestimento epóxi mais microcápsulas contendo 

óleo de linhaça e Placa 05, revestimento mais microcápsulas contendo DCPD e catalisador de Grubbs.  

 

O processo de produção dos corpos de prova com revestimento está descrito no 

fluxograma a seguir (Figura 40): 
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Figura 40. Fluxograma da preparação e caracterização das amostras com revestimento contendo 

microcápsulas preenchidas com óleo de soja, linhaça e DCPD. 

 

3.2.4.2 - Ensaio de indentação 

 

Um estudo de dispersão de microcápsulas foi realizado variando-se o tempo de 

mistura das microcápsulas com a resina epóxi de acordo com o tempo de gel do sistema. Para 

o sistema epóxi trabalhado, o tempo de gel é de 290 minutos, logo, visando aumentar a 

dispersão das microcápsulas e evitar que houvesse decantação ou flotação das mesmas 

durante a cura das amostras, microcápsulas foram dispersas no sistema epóxi em diferentes 

tempos (60, 120, 180, 240 e 285 minutos). 

A partir dos resultados do teste de dispersão de microcápsulas, corpos de prova foram 

então produzidos utilizando o sistema epóxi, com o objetivo de testar a eficiência de 

autorreparo. Para a produção dessas amostras, foram usadas microcápsulas de poli(ureia-

formaldeído) preenchidas com DCPD, na condição mais adequada do planejamento fatorial. 

A Tabela 8 mostra a descrição dos corpos de prova utilizados nos testes de eficiência de 

autorreparo.  

 Em geral, o sistema foi preparado manualmente misturando 100 partes de monômero 

para 26 partes de endurecedor. Para os corpos de prova contendo microcápsulas e/ou 

Síntese de 
microcápsulas de 

poli(ureia-formaldeído) 
contendo óleo de soja 

Filtragem e lavagem 
das microcápsulas 

Separação e 
caracterização das 

microcápsulas 

Preparação dos 
substratos metálicos 

Corte de placa de aço 8 
x 8 cm2 , lixamento  

Preparação do sistema 
epóxi 

Monômero + 
microcápsulas + 

endurecedor 

Laminação manual da 
placa metálica  

Cura do sistema epóxi 
por 24 horas 

Inserção de um dano 
nas placas revestidas 

Imersão em solução 
10% de NaCl por 10 

dias 

Avaliação do efeito de 
autorreparo das placas 
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catalisador, os mesmos foram primeiramente misturados ao monômero para em seguida 

adicionar o endurecedor. O polímero foi vertido em molde de silicone e deixado curar por 48 

horas.  

 

Tabela 8. Descrição dos corpos de prova utilizados nos testes de eficiência de autorreparo 

Nomenclatura Sistema epóxi 

(% em massa) 

Microcápsulas 

(% em massa 

Catalisador 

(% em massa) 

SnOct2/Grubbs 

Epo Neat 100 - - 

Epo Micro 90 10 - 

Epo Grubbs 1 97,5 - 2,5 

Epo Grubbs 2 87,5 10 2,5 

Epo Stannous 1 97,5 - 2,5 

Epo Stannous 2 87,5 10 2,5 

 

Para os testes de eficiência de autorreparo, um durômetro foi utilizado para gerar uma 

trinca controlada por meio de um indentador Vickers. Foram testadas várias cargas até ser 

definida a carga de 50 kg como sendo a ideal capaz de formar microtrincas nas amostras. As 

indentações foram avaliadas por microscopia óptica em microscópio óptico invertido, modelo 

Nikon Eclipse MA200 com câmera Nikon DS-Fi acoplada. Como o endo-DCPD é sólido na 

temperatura ambiente, as amostras foram colocadas em uma estufa de ar circulante, a 50 °C 

por quatro horas, para que o agente de reparo se tornasse líquido e realizasse o processo de 

autorreparo. Após a retirada das amostras, as indentações foram avaliadas novamente por 

microscopia óptica.  

As amostras que apresentavam catalisador foram avaliadas por MEV/EDS em um 

microscópio eletrônico de bancada Hitachi Tabletop Microscope TM-3000, EDS (XFlash 

MIN SVE) com o objetivo de mapear a distribuição do catalisador na matriz polimérica.  

O processo de produção dos corpos de prova utilizados para testes de eficiência de 

autorreparo está descrito no fluxograma a seguir (Figura 41): 
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Figura 41. Fluxograma de preparação e caracterização de amostras contendo características de 

autorreparo. 

 

3.2.4.3 – Autorreparo em trincas iniciadas por uma lâmina 

 

Corpos de prova de resina pura e resina com microcápsulas contendo 2% em massa de 

microcápsulas e 0,2% em massa de catalisador (Epo2micro0.2) foram confeccionados para 

testar a eficiência de autorreparo utilizando uma lâmina para gerar trincas. Para a produção 

dessas amostras, microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) preenchidas com DCPD (na 

condição mais adequada do planejamento fatorial) foram utilizadas. Nesse teste, foi feito um 

entalhe nas amostras, e uma lâmina de aço foi fixada no local do entalhe. Com o auxílio de 

um martelo, foi aplicada então uma carga até que fosse gerada uma trinca nas amostras 

(Figura 42).  

Síntese de microcápsulas 
de poli(ureia-

formaldeído) contendo 
DCPD 

Filtragem e lavagem das 
microcápsulas 

Separação e 
caracterização das 

microcápsulas 

Preparação dos corpos 
de prova de epóxi 

Monômero de epóxi + 
Microcápsulas + 

catalisador 

Adição do endurecedor 
do sistema epóxi 

Cura do sistema epóxi 
por 48 horas 

Ensaio de eficiência de 
autorreparo (Indentação) 

Observação das 
indentações por 

microscopia óptica 

Estufa de ar circulante 
por 4 horas a 50 °C 

Avaliação final do efeito 
de autorreparo por MO e 

MEV 
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Figura 42. Procedimento de formação de trinca utilizando uma lâmina. 

 

Após a formação das trincas, as amostras foram avaliadas por microscopia óptica, 

sendo em seguida aquecidas a 50 °C por 7 horas, e avaliadas novamente por microscopia 

óptica e por microscopia eletrônica de varredura.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados desse trabalho, bem como sua discussão, são apresentados a seguir: 

 

4.1 – Síntese de Microcápsulas 

 

4.1.1- Resultados de MEV 

 

A Figura 43 (a) mostra que o produto da síntese de microcápsulas de poli(ureia-

formaldeído) sem preenchimento (PUF) ficou muito aglomerado após o processo de secagem.  

As imagens de MEV das (Figura 43 (b)(c) e Figura 44) obtidas dessa síntese revelaram que as 

microcápsulas foram produzidas com sucesso.  

 

 

Figura 43. (a) Imagem macroscópica das microcápsulas da síntese PUF; (b) MEV x200 e (c) MEV 

x500. 
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As microcápsulas apresentaram formato esférico e é possível observar várias 

partículas menores sob suas superfícies (Figura 44). Uma das razões para a formação dessas 

nanopartículas durante a síntese pode estar relacionada ao controle do pH.  

 

 
Figura 44. Imagens de MEV das microcápsulas de PUF: (a) x5,0k e (b) x6,0k. 

 

A Figura 45 mostra a distribuição de tamanho das microcápsulas ocas obtidas 

(diâmetro entre 1 e 10 µm). A média de tamanho obtida é menor do que a encontrada na 

literatura devido à ausência de material de preenchimento.  

 

 

Figura 45. Distribuição de tamanho das microcápsulas da síntese PUF (300 medições). 

 

A síntese PUF (Réplica) resultou em microcápsulas com as mesmas características das 

da síntese PUF, porém, como para a réplica a síntese foi realizada com um rígido controle de 

pH em 3,5, as nanopartículas que se aglomeravam sob as superfícies das microcápsulas 

diminuíram consideravelmente (Figura 46).  
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Figura 46. Imagem de MEV das microcápsulas de PUF (Réplica) (x5,0k) 

 

As imagens de MEV das microcápsulas sintetizadas com endo-DCPD como material 

de preenchimento (PUF+DCPD) (Figura 47) mostraram que as microcápsulas produzidas não 

tinham forma esférica, apresentando superfície exterior rugosa, como descrito na literatura 

[16]
, contendo nanopartículas depositadas sobre sua superfície. É possível observar defeitos 

nas microcápsulas da Figura 47 (a) e (b) provavelmente causados durante a manipulação da 

amostra, devido à baixa resistência mecânica das mesmas. O odor do endo-DCPD na amostra 

é outro indicativo de que as cápsulas apresentaram baixa resistência quebrando-se facilmente 

[33]
. 
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Figura 47. Imagens de MEV de microcápsulas preenchidas com DCPD (PUF+DCPD): (a) x150; (b) 

x180; (c) x250 e (d) x400. 

 

As microcápsulas na Figura 47 (c) e (d) estão intactas, mas, apresentando algumas 

deformações. Houve também um aumento de tamanho quando comparadas com o produto das 

sínteses PUF e PUF (Réplica), sendo possível observar diâmetros de 330 e 550 µm. Todavia, 

não foram obtidas imagens suficientes para realizar o cálculo de distribuição de tamanho das 

microcápsulas, as quais ficaram muito frágeis para manipulação e dispersão na matriz 

polimérica. Entre outros fatores, o uso da goma arábica como emulsificante em concentrações 

erradas pode estar relacionado à baixa resistência mecânica das microcápsulas, por esse 

motivo, a goma arábica foi substituída pelo poli(E-MA) nas sínteses subsequentes.  

A concentração de poli(E-MA) usada em muitos estudos 
[12][26][32][37] 

é de 2,5% em 

massa, no entanto, o processo de filtragem da síntese feita com essa concentração de 

emulsificante se mostrou complicado, mesmo depois de inúmeras tentativas. Outras 

concentrações, próximas a 2,5% em massa, também foram testadas, porém, não foram obtidos 

resultados satisfatórios. Como já mencionado na literatura 
[21]

, microcápsulas podem ser 

preparadas usando concentrações maiores que 0,7% em massa, dessa forma, essa 

concentração de 0,7% foi escolhida para realizar alguns testes.  
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Uma síntese foi realizada (DCPD (low)) com o objetivo de avaliar parâmetros de 

síntese nos níveis mais baixos encontrados na literatura, e a possível produção de 

microcápsulas a partir desses níveis. Os parâmetros foram: Endo-DCPD como fase dispersa; 

poli(E-MA) como emulsificante (0,7% em massa); controle de pH em 2,5; proporção de 

Ureia/formaldeído 1:1; agitação 800 rpm. No entanto, não foi possível obter microcápsulas 

com esses parâmetros. O resultando final pode ser observado na Figura 48, onde após a 

filtragem é possível ver o endo-DCPD no papel de filtro, indicando que não houve formação 

de microcápsulas. 

 

 

Figura 48. DCPD residual observado após filtragem. 

 

Em seguida, uma nova síntese foi feita, aumentando a proporção de ureia/formaldeído 

para 3:1, e o pH em 4,5 (DCPD (medium)). As microcápsulas produzidas usando essas 

condições puderam ser observadas a olho nu nas paredes do balão, como mostrado na Figura 

49 (a). A quantidade de microcápsulas produzidas foi alta (Figura 49 (b)), no entanto, dois 

dias após o processo de secagem, houve ruptura das mesmas, liberando endo-DCPD (Figura 

49 (c)), sendo um indicativo de baixa propriedade mecânica das microcápsulas produzidas 

usando esses parâmetros de síntese. 
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Figura 49. Microcápsulas da síntese DCPD(medium); (a) reator de síntese com microcápsulas nas 

paredes; (b) microcápsulas após filtragem e (c) microcápsulas dois dias após secagem. 

 

O material foi lavado sucessivamente para retirar o endo-DCPD da superfície, e após 

nova secagem foram feitas análises de MEV. Na Figura 50 (a) é possível ver que não há 

microcápsulas, no entanto, há uma grande quantidade de pedaços das cascas. Os detalhes 

podem ser observados na Figura 50 (b). A partir dessas imagens foi possível concluir que 

esses parâmetros também não são adequados para produção de microcápsulas. 

 

 

Figura 50. (a) DCPD(medium) após nova lavagem e secagem x200 e (b) detalhe das cascas quebradas 

x2,0k. 

 

A  

Figura 51 mostra microcápsulas preenchidas com endo-DCPD sintetizadas usando 

poli(E-MA)(1% em massa) como emulsificante, as quais apresentaram formato esférico e 
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partículas menores no topo delas. Essa síntese teve um controle rígido do pH em 3,5 e a 

proporção de ureia/formaldeído foi mantida em 1:1,9, além da agitação em 1350 rpm (Síntese 

DCPD (EMA)). 

 

 

Figura 51. Microcápsulas de PUF preenchidas com DCPD (DCPD(EMA)). 

 

A distribuição de tamanho (Figura 52) (110 medições) mostra que microcápsulas 

variando de 50-150 µm foram produzidas, sendo que, no geral, a maior parte  delas tem 

diâmetros em torno de 50-60 µm, tamanho adequado para ser utilizado em sistemas de 

autorreparo. A partir desse resultado, foi estabelecido que os parâmetros dessa síntese seriam 

utilizados como ponto central do planejamento fatorial, tendo como variáveis independentes o 

pH e a agitação. Essas variáveis, até então, apresentaram alta influência nas microcápsulas 

formadas e no processo de filtragem,  
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Figura 52. Distribuição de tamanho das microcápsulas da síntese DCPD(EMA). 

  

Durante a análise de MEV da síntese DCPD (EMA), foi possível observar 

deformações nas microcápsulas, possivelmente causadas pela perda de conteúdo da casca 

causada pelo vácuo e pela interação do feixe de elétrons do equipamento de MEV, levando a 

um eventual colapso da parede. A Figura 53 (a) mostra uma microcápsula perfeita no início 

da visualização, e a Figura 53 (b) mostra a mesma microcápsula após 2 minutos de 

visualização. Inicialmente a microcápsula tinha diâmetro de aproximado 101,3 µm, passando 

a 93,63 µm, após a deformação.  

 

 

Figura 53. Microcápsula preenchida com DCPD (DCPD(EMA)): (a) ao iniciar a visualização x1,0k 

(15 kV) e (b) após dois minutos x1,0k (15 kV). 
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De acordo com trabalhos anteriores 
[41]

, o formato das cápsulas danificadas indica 

colapso da parede, sendo consistente com danos causados pela perda de conteúdo da 

microcápsula através de semipermeabilidade da casca causada pelo alto vácuo.  Esse efeito é 

dominante no processo de deformação, no entanto, há ainda a contribuição da alta voltagem 

do feixe de elétrons (15 kV) na mudança da morfologia das cápsulas. 

Outro fator que foi ainda avaliado, durante a síntese, foi a adição de uma ou duas gotas 

de 1-octanol como agente antiespumante para controlar a emulsão 
[25]

.  Visando analisar a 

importância desse reagente nas propriedades finais das microcápsulas, uma síntese (usando os 

mesmos parâmetros de DCPD (EMA) foi realizada sem a presença do 1-octanol (DCPD 

(without 1-octanol)). As imagens de MEV (Figura 54) mostram que partículas esféricas 

pequenas (que normalmente ficam sob as microcápsulas) foram produzidas, no entanto, as 

microcápsulas que se formaram romperam ou apresentaram formato não uniforme. Foi 

possível observar também resíduo de endo-DCPD sob sua superfície. 

 

 

Figura 54. Microcápsulas produzidas sem o uso do 1-octanol: (a) microcápsulas quebradas x800; (b) 

microcápsulas não uniformes x1,0k e (c) presença de DCPD residual x1,8k. 

 

Quando o emulsificante (agente espumante), presente no meio, sofre uma mistura 

turbulenta de modo que o ar bate violentamente no líquido ou solução, como ocorre em 
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misturas usando agitador magnético ou misturador de hélices, uma grande quantidade de 

espuma é gerada. Compostos de álcool com longas cadeias, não sendo muito solúveis em 

água, tendem a adsorver na interface gás-líquido, deslocando o surfactante e quebrando ou 

inibindo a formação de espuma, reduzindo sua estabilidade, o que consequentemente aumenta 

a estabilidade da emulsão 
[42]

. Com isso, o uso do 1-octanol é importante na formação de uma 

emulsão estável e na obtenção de microcápsulas com tamanhos e características uniformes. 

A seguir são descritos os resultados de MEV das sínteses do planejamento fatorial 2
2
 

com três pontos centrais. 

 

Síntese 01 (Condição + +) 

 

Para essa síntese (Figura 55 (a)), as microcápsulas formadas ficaram bastante 

aglomeradas, não apresentaram formato esférico e foi observada a formação de uma grande 

quantidade de nanopartículas e resíduos, o que dificultou o processo de filtragem, fazendo 

com que  o período de filtragem e secagem completa das microcápsulas durasse 24 horas. As 

microcápsulas apresentaram diâmetro médio de 39,8 µm (Figura 55 (b)) e espessura média da 

parede de 2,10 µm. 

 

 

Figura 55. (a) MEV das microcápsulas formadas na síntese 01 e (b) distribuição de tamanho médio das 

microcápsulas sintetizadas. 

 

Síntese 02 (Condição + -) 

 

Para a síntese 02 (Figura 56 (a)), as microcápsulas formadas ficaram novamente 

aglomeradas e não apresentaram formato esférico perfeito. Mais uma vez, foi observada a 

formação de uma grande quantidade de nanopartículas e resíduos que dificultaram o processo 
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de filtragem, fazendo com que o período de filtragem e secagem completa das microcápsulas 

durasse 24 horas. Houve um aumento de diâmetro médio das microcápsulas, e diminuição da 

espessura média da parede quando comparados aos valores encontrados para a síntese 01. As 

microcápsulas apresentaram diâmetro médio de 121,3 µm (Figura 56 (b)) e espessura média 

da parede de 1,77 µm. Na análise de MEV dessa síntese foi possível observar uma grande 

quantidade de pedaços de paredes de microcápsulas, provavelmente causada pela quebra das 

mesmas no momento da filtragem e secagem, decorrente da pequena espessura média das 

paredes das microcápsulas produzidas. 

 

 

Figura 56. (a) MEV das microcápsulas formadas na síntese 02 e (b) distribuição de tamanho médio das 

microcápsulas sintetizadas. 

 

Síntese 03 (Condição - +) 

 

As microcápsulas formadas na síntese 03 (Figura 57 (a)) apresentaram formato mais 

esférico e ficaram mais separadas do resíduo gerado durante a síntese, ou seja, as 

microcápsulas  ficaram menos aglomeradas que nas sínteses anteriores, e devido à menor 

quantidade de resíduo e nanopartículas, o processo de filtragem e secagem foi simples, 

durando cerca de 2 horas. As microcápsulas apresentaram diâmetro médio de 84,2 µm (Figura 

57 (b)) e espessura média da parede de 4,05 µm. 
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Figura 57. (a) MEV das microcápsulas formadas na síntese 03 e (b) distribuição de tamanho médio das 

microcápsulas sintetizadas. 

 

Síntese 04 (Condição - -) 

 

Para essa síntese, grande parte das microcápsulas apresentaram formato esférico e 

paredes com superfície mais lisas (Figura 58(a)), além disso, ficaram menos aglomeradas e 

mais separadas do resíduo gerado durante a síntese, sendo ainda possível observar uma grande 

quantidade de resíduo formado. Devido à baixa quantidade de nanopartículas formadas, o 

processo de filtragem e secagem foi simples, durando cerca de 1 h e 30 minutos. As 

microcápsulas apresentaram diâmetro médio de 117,4 µm (Figura 58(b)) e espessura média da 

parede de 5,96 µm. 

 

 

Figura 58. (a) MEV das microcápsulas formadas na síntese 04 e (b) distribuição de tamanho médio das 

microcápsulas sintetizadas. 
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Síntese 05 (Condição 0 0) 

 

Para essa síntese, houve uma maior formação de microcápsulas em relação às sínteses 

anteriores. Além disso, foi observada a formação de resíduo e nanopartículas, no entanto, a 

maioria das microcápsulas apresentaram superfícies lisas (Figura 59(a)). O processo de 

filtragem e secagem durou em torno de 1 h e 30 minutos. As microcápsulas apresentaram 

diâmetro médio de 69,0 µm (Figura 59(b)) e espessura média da parede de 3,92 µm. 

 

 

Figura 59. (a) MEV das microcápsulas formadas na síntese 05 e (b) distribuição de tamanho médio das 

microcápsulas sintetizadas. 

 

Síntese 06 (Condição 0 0) 

 

As microcápsulas formadas na síntese 06 apresentaram formato esférico e baixa 

quantidade de resíduo e nanopartículas na superfície (Figura 60(a)). Além disso, as 

microcápsulas não ficaram aglomeradas e apresentaram formato esférico. O processo de 

filtragem e secagem durou em torno de 1 hora. As microcápsulas apresentaram diâmetro 

médio de 60,4 µm (Figura 60 (b)) e espessura média da parede de 4,30 µm. 
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Figura 60. (a) MEV das microcápsulas formadas na síntese 06 e (b) distribuição de tamanho médio das 

microcápsulas sintetizadas. 

 

Síntese 07 (Condição 0 0) 

 

As microcápsulas formadas na síntese 07 apresentaram formato esférico e baixa 

quantidade de resíduo e nanopartículas na superfície das cápsulas (Figura 61 (a)). Foi possível 

observar que as cápsulas ficaram separadas do resíduo formado e não ficaram aglomeradas, 

apresentando ainda formato esférico. O processo de filtragem e secagem durou em torno de 1 

hora. As microcápsulas apresentaram diâmetro médio de 63,2 µm (Figura 61 (b)) e espessura 

média da parede de 3,94 µm. 

 

 

Figura 61. (a) MEV das microcápsulas formadas na síntese 07 e (b) distribuição de tamanho médio das 

microcápsulas sintetizadas. 
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4.1.1.1- Avaliação estatística do planejamento experimental 2
2 

com três pontos centrais 

 

A Tabela 9 mostra os valores do diâmetro médio e da espessura média da parede das 

microcápsulas para as condições de síntese do planejamento fatorial realizado.  Esses valores 

foram gerados a partir de análise de MEV com o auxílio do freeware ImageJ, fazendo 70 

medições para o diâmetro médio e 10 medições para a espessura média das paredes das 

microcápsulas. 

 

Tabela 9. Matriz de planejamento com variáveis de saída: tamanho médio das microcápsulas e 

espessura média das paredes das microcápsulas. 

Síntese pH (1) Agitação 

(RPM) (2) 

Resposta 1: 

Tamanho médio 

das 

microcápsulas 

(µm) 

Resposta 2: 

Espessura média 

da parede das 

microcápsulas 

(µm) 

01 + + 39,8 2,10 

02 + - 121,3 1,77 

03 - + 84,2 4,05 

04 - - 117,4 5,96 

05 0 0 69,0 3,92 

06 0 0 60,4 4,30 

07 0 0 63,2 3,94 

 

Para avaliar a influência e a significância dos efeitos da variação do pH e da agitação 

nas variáveis resposta, uma análise estatística baseada na soma quadrática residual (SS 

residual) foi realizada. Devido à grande variabilidade inerente as reações de polimerização, 

um nível de confiança de 90% foi utilizado, tendo sido considerados significativos os 

parâmetros com p-valores menores que 10% (<0,1). 

 

Avaliação estatística para a resposta Diâmetro Médio 

 

A Figura 62 mostra o gráfico de Pareto para o diâmetro médio das microcápsulas, com 

análise estatística baseada na soma quadrática residual a 90% de confiança. 
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Figura 62. Gráfico de Pareto para o diâmetro médio das microcápsulas (SS residual, 90%). 

 

De acordo com o gráfico de Pareto, pode-se observar que apenas a agitação apresentou 

efeito significativo sobre a resposta diâmetro médio das microcápsulas, de forma que o 

aumento da agitação ocasiona redução no diâmetro das mesmas.  O diâmetro médio pode ser 

predito pelo modelo descrito na Eq.3. 

 

                                        (Eq.3) 

 

A Tabela 10 mostra a análise de variância (ANOVA) para o modelo obtido para o 

diâmetro médio, baseado na SS residual. 

 

Tabela 10. ANOVA do modelo para o diâmetro médio das microcápsulas (SS residual, 90%). 

 SS G.L MS Fcalc. Ftab. Fcalc./Ftab. R
2
 

Regressão 3287,171 1 3287,171 7,3677 4,060 1,8147 59,57 

Resíduo 2230,769 5 446,1538     

Total 5517,940 6      

 

 Através da análise de variância (ANOVA), mostrada na Tabela 10, é possível 

observar que o modelo encontrado não é estatisticamente significativo para o diâmetro médio, 

uma vez que o valor de F calculado (7,3677) não é quatro vezes maior que o valor tabelado de 

F à 90% (4,060), e o coeficiente de determinação (R
2
) também apresenta um valor muito 

baixo para esta situação (59,57). 
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Apesar de o modelo não representar bem o processo, pode-se concluir que a agitação 

exerce efeito significativo no diâmetro médio das microcápsulas, sendo a principal variável 

responsável pelo tamanho das microcápsulas produzidas.  

 

Avaliação estatística para a resposta Espessura Média das Paredes 

 

A Figura 63 mostra o gráfico de Pareto para a espessura média da parede das 

microcápsulas, cuja análise estatística foi realizada utilizando a soma quadrática residual a 

90% de confiança. 

 

 
Figura 63. Gráfico de Pareto para a espessura média das paredes (SS residual, 90%). 

 

Neste caso, para a análise baseada na SS residual, pode-se observar que apenas a 

agitação não apresentou efeito significativo sobre a resposta espessura média da parede das 

microcápsulas. Assim, pode-se obter um modelo preditivo para o diâmetro médio das 

microcápsulas descrito na Eq. 4. 

                                                                      

 

A Tabela 11 mostra a análise de variância (ANOVA) para o modelo obtido para a 

espessura média da parede das microcápsulas (Eq.4), baseado na SS residual a 90% de 

confiança. 
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Tabela 11. ANOVA do modelo para a espessura média das paredes (SS residual, 90%). 

 SS G.L MS Fcalc. Ftab. Fcalc./Ftab. R
2
 

Regressão 10,67048 2 5,33524 16,3469 4,325 3,7796 89,099 

Resíduo 1,30550 4 0,326375     

Total 11,97598 6      

 

Através da análise de variância (ANOVA), mostrada na Tabela 11, é possível observar 

que o modelo encontrado pode ser considerado válido para a espessura média da parede das 

microcápsulas, a partir da análise conjunta do F calculado (16,3469) aproximadamente quatro 

vezes maior que o valor tabelado de F à 90% (4,325), do coeficiente de determinação (R
2
) 

apresentar um valor aceitável para esta situação (89,009) e do gráfico de valores preditos e 

observados. 

 

 
Figura 64. Gráfico de valores preditos x valores observados (espessura média da parede). 

 

A partir desse modelo, foi possível concluir que o pH é a variável que influencia mais 

fortemente na espessura média das paredes das microcápsulas, essa influência diminui com o 

aumento do pH, esse fenômeno pode ser observado no gráfico de superfície de contorno 

apresentado na Figura 65.  
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Figura 65. Superfície de contorno (Espessura média da parede). 

 

Os valores encontrados de diâmetro médio das microcápsulas nos pontos centrais, são 

adequados para utilização tanto em sistemas de autorreparo quanto, em revestimentos 

poliméricos autorreparáveis. Além disso, a espessura das paredes das microcápsulas em torno 

de 4 µm, é suficiente para resistir ao processamento das microcápsulas junto a matriz 

polimérica, de forma que elas sejam rompidas apenas quando o processo de autorreparo for 

iniciado. Por isso, os valores de pH e agitação nas condições do ponto central foram 

escolhidos para a realização das sínteses com óleos vegetais (linhaça, coco, soja e azeite de 

oliva), endo-DCPD e ENB, visando avaliar a influência do material de preenchimento das 

microcápsulas no processo de síntese. 

 

4.1.1.2 - Análise da influência dos materiais de preenchimento na síntese das microcápsulas 

 

A seguir são descritos os resultados da análise da influência dos materiais de 

preenchimento na síntese das microcápsulas. Na Figura 66 é possível observar duas 

microcápsulas preenchidas com óleo de soja (Soybean), onde a  de maior tamanho aparenta 

estar danificada e é possível ver um círculo escuro ao seu redor, provavelmente resultado de 

vazamento ou difusão do óleo que estava dentro da microcápsula. Além disso, durante a 
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análise de MEV, a interação entre o feixe de elétrons fez com que a microcápsula rompesse, 

liberando o restante do óleo que estava armazenado. 

 

 

Figura 66. (a) Microcápsulas preenchidas com óleo de soja (Soybean) e (b) momento após a ruptura da 

microcápsula ocasionada pela interação com o feixe de elétrons do microscópio. 

 

 Por meio das imagens de MEV, foi possível comprovar a obtenção de microcápsulas 

com todos os óleos vegetais utilizados. As cápsulas preenchidas com óleos apresentaram 

superfície exterior rugosa, composta de nanopartículas depositadas em suas paredes. A Figura 

67 mostra outra microcápsula preenchida com óleo de soja (Soybean) e os detalhes da sua 

parede.  

 

 

Figura 67. (a) Microcápsula preenchida com óleo de soja (Soybean), x500; (b) detalhes da parede da 

microcápsula, 1,5x. 

 

A distribuição de tamanho das microcápsulas Soybean pode ser observada na Figura 

68, onde foram realizadas 160 medidas. O resultado mostrou que mesmo obtendo-se 

microcápsulas com diâmetro de 300 µm, a maior parte delas apresentou diâmetros menores 
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que 100 µm (ficando a maior parte em torno de 50-60 µm), tamanho adequado para 

aplicações em revestimentos autorreparáveis anticorrosivos.  

 

 

Figura 68. (a) MEV das microcápsulas preenchidas com óleo de soja e (b) distribuição de tamanho das 

microcápsulas da síntese Soybean. 

 

A Figura 69 (a) mostra uma microcápsula preenchida com óleo de soja (Soybean) 

rachada e os detalhes da espessura da parede (Figura 69 (b)), outra microcápsula quebrada é 

observada na Figura 69 (c). No geral, a espessura das microcápsulas variou entre 3,5 µm e 4,5 

µm.    
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Figura 69. (a) Microcápsula (Soybean) rachada x800; (b) detalhe da espessura da parede da 

microcápsula (em torno de 2µm) x500 e (c) espessura da parede da microcápsula (Soybean) quebrada 

(4,88µm) x500. 

 

A Figura 70(a) mostra microcápsulas preenchidas com óleo de linhaça (Linseed), 

sendo possível observar que estas exibiram as mesmas características das microcápsulas 

preenchidas com óleo de soja. Além disso, apresentaram formato esférico, superfície rugosa e 

diâmetros variando  entre 40  e 200 µm, com média em torno de 70 µm (Figura 70(b)).  
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Figura 70. (a) Microcápsulas preenchidas com óleo de linhaça (Linseed) e (b) distribuição de tamanho. 

 

 As microcápsulas preenchidas com óleo de coco (Coconut) e com azeite de oliva 

(Olive) (Figura 71) apesar de apresentarem as mesmas características que as outras cápsulas 

preenchidas com óleos de soja e linhaça (superfície rugosa e diâmetro médio em torno de 60 

µm), exibiram maior dificuldade no processo de filtragem devido à uma grande concentração 

de óleo residual, provavelmente causada por uma quantidade pequena de material 

encapsulado. Para essas sínteses, não foi possível gerar imagens suficientes para realizar a 

distribuição de tamanho. Além disso, como esses óleos não apresentam a propriedade de óleo 

secante (como o óleo de soja e de linhaça), suas cápsulas não são adequadas para utilização 

em revestimentos ativados com habilidade de autorreparo. Por isso, esses dois óleos foram 

descartados nas etapas seguintes de produção de corpos de prova. 

 

 

Figura 71. (a) Microcápsulas preenchidas com óleo de coco e (b) azeite de oliva. 
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A Figura 72 mostra microcápsulas preenchidas com ENB sintetizadas usando poli(E-

MA) como emulsificante, as quais apresentaram as mesmas características das microcápsulas 

preenchidas com os óleos vegetais e DCPD. As microcápsulas apresentaram-se separadas dos 

resíduos e formato esférico, com nanopartículas em suas superfícies. A distribuição de 

tamanho mostra que as microcápsulas produzidas utilizando ENB também apresentaram 

diâmetro médio em torno de 60 a 80 µm.  

 

 

Figura 72. (a) Microcápsulas preenchidas com ENB e (b) distribuição de tamanho (180 medições). 

 

 De acordo com esses resultados, microcápsulas preenchidas com óleo de soja 

(Soybean), óleo de linhaça (Linseed) e DCPD (DCPD (EMA)) foram escolhidas para testes de 

dispersão e homogeneização em matriz epóxi e para testes em revestimentos ativado com 

habilidade de autorreparo. Como visto anteriormente, vários trabalhos utilizam o óleo de 

linhaça na preparação de revestimentos anticorrosivos com habilidade de autorreparo 
[25, 33, 35, 

43]
. O óleo de soja foi escolhido, dentre os outros óleos testados, por seu baixo custo, 

abundância e sua propriedade como óleo secante, que assim como o óleo de linhaça, oxida em 

contato com o ar, formando um filme sólido. Logo, esse óleo pode apresentar grande 

potencial para aplicação em revestimentos anticorrosivos. 

 Alguns autores afirmam que a mudança nas propriedades da fase dispersa (por exemplo, 

usando diferentes quantidades, ou mudando o tipo de material encapsulado) frequentemente 

resulta em significativas variações no processo de microencapsulamento estável 
[28]

. Porém, 

para os testes realizados até então, trocando o endo-DCPD como fase dispersa por diferentes 

óleos vegetais ou pelo ENB, não houve variação considerável nos tamanhos e nas 

características morfológicas das microcápsulas.  
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4.1.2- Resultados de FTIR 

 

Nas primeiras microcápsulas produzidas (PUF e PUF (Réplica)) não foi utilizada fase 

dispersa no processo de síntese, logo, apenas microcápsulas ocas foram sintetizadas. Essas 

primeiras sínteses tiveram como principal objetivo avaliar a possibilidade de sintetizar 

microcápsulas utilizando o sistema de síntese da Figura 33 e produzir microcápsulas de 

poli(ureia-formaldeído) puras, de modo que o espectro de FTIR dessas amostras tivesse 

somente picos referentes ao polímero da casca das microcápsulas. O espectro resultante está 

mostrado na Figura 73. 

Os picos principais mostrados podem ser atribuídos aos grupos funcionais 

característicos da poli(ureia-formaldeído) como amida I, II e =C=O em 1650–1550 cm
–1

, -

CH2OH, -CH3 e –C≡N em 1400–1360 cm
–1

, etc. De acordo com trabalhos publicados 

anteriormente 
[44]

, quando há presença do pré-polímero de poli(ureia-formaldeído), ocorre um 

alargamento da banda de referência em ~3440 cm
–1

, que pode ser atribuída a subprodutos 

desse pré-polímero, como água e excesso de formaldeído, o que permite ligações de 

hidrogênio entre grupos reacionais como CH2OH, NH2 e NH. Quando o polímero sofre o 

processo de cura, formando as ligações cruzadas, ocorre um estreitamento e o deslocamento 

dessa banda para 3350 cm
–1

, o que indica a formação das ligações do grupo NH (vibração de 

estiramento assimétrica). Essa característica pode ser observada no espectro na região em 

3332 cm
–1

 e pode ser um indicativo de que o polímero curado foi produzido. 
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Figura 73. Espectro de FTIR da síntese PUF. 

Todas as amidas mostram uma banda de absorção do grupo carboxílico conhecidas 

como amida I. Sua posição depende do grau de ligação do hidrogênio, assim como do estado 

físico da amostra. A absorção de C=O da amida ocorre em frequências menores em relação a 

absorção do grupo carboxílico “normal” devido ao efeito de ressonância. Amidas primárias 

têm fortes bandas na região de 1650 cm
–1

. Amidas secundárias simples absorvem próximo de 

1640 cm
-1

 quando a amostra é examinada no estado sólido 
[45]

. Na Figura 73, a banda em 

1630 cm
–1

 pode ser atribuída ao estiramento do C=O. 

Amidas primárias e secundárias mostram uma ou várias bandas na região entre 1650-

1515 cm
–1

 causada primeiramente pelo dobramento de NH2 ou NH, sendo conhecida por 

banda da amida II. A contribuição de NH é alta, no entanto, essa banda também pode ser 

resultado da interação entre o dobramento de N-H e o estiramento dos grupos C-N e C-N-H. 

Uma segunda banda mais fraca perto de 1250 cm
–1

 é também resultado da interação entre o 

dobramento de N-H e o estiramento de C-N 
[45]

. O dobramento de NH pode ser observado no 

espectro em 1550 cm
–1

, e a interação do dobramento N-H e do estiramento C-N em 1242 cm
–

1
.  

A banda em 1381 cm
–1

 é referente ao dobramento de CH2. De 1190 a 

aproximadamente 1140 cm
–1

, existe um estiramento simétrico de N-C-N 
[46]

, visto em 1134 
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cm
–1

 no espectro. Também, no geral, todas as amidas têm uma ou mais bandas de intensidade 

média que podem aparecer na região de 695-550 cm
–1

 que é provavelmente referente ao 

movimento de dobramento do grupo O=C-N 
[47]

. Na Figura 73, três picos podem ser 

observados nessa região que podem ser atribuídos ao grupo O=C-N. 

A análise do espectro de FTIR do produto da síntese PUF e a confirmação de todos 

esses picos, permite concluir que microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) ocas foram 

sintetizadas. 

Uma réplica dessa síntese foi feita (PUF (Réplica)), dessa vez com um rígido controle 

de pH, e o espectro FTIR apresentou os mesmos picos. Uma comparação entre os dois 

espectros de FTIR pode ser vista na Figura 74. 

 

 

 

Figura 74. Comparação entre os espectros de FTIR de PUF e PUF (Réplica). 

 

Com os principais picos da casca de poli(ureia-formaldeído) catalogados, a mesma 

síntese foi reproduzida, no entanto, usando endo-DCPD como fase dispersa (Síntese 

PUF+DCPD). O espectro de FTIR das microcápsulas sintetizadas é mostrado na Figura 75. 

De acordo com informações encontradas na literatura 
[24]

, os picos indicados por flechas 

vermelhas em 3050, 2963 e 1336 cm
-1

 respectivamente, são referentes ao DCPD. Os outros 
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picos são referentes à casca das microcápsulas de poli(ureia-formaldeído), como visto 

anteriormente. Com isso, é possível concluir, de acordo com o espectro de FTIR, que 

microcápsulas de PUF preenchidas com endo-DCPD foram sintetizadas. Uma vez que a 

amostra estava no formato de um pó fino, a análise de FTIR por ATR, foi realizada sem que o 

pico de contato do FTIR tocasse a amostra. 

 

 

Figura 75. Espectro de FTIR de microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) preenchidas com endo-

DCPD (PUF+DCPD). 

 

Como dito anteriormente, a goma arábica, emulsificante usado nas sínteses PUF, PUF 

(Réplica) e PUF+DCPD, foi substituída por poli(E-MA), uma vez que as sínteses iniciais 

geraram microcápsulas frágeis, além de uma alta quantidade de nanopartículas, deixando o 

processo de filtragem difícil, sendo em alguns casos, impossível nas condições experimentais 

adotadas. 

A Figura 76 mostra o espectro de FTIR de microcápsulas preenchidas com endo-

DCPD (amostra DCPD(EMA)), utilizando as condições de síntese, 1% em massa de poli(E-

MA), proporção de ureia/formaldeído 1:1,9, 1350 rpm e 55 °C de temperatura durante 4 horas 

(Ponto central do planejamento). 
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Figura 76. Espectro de FTIR de microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) preenchidas com endo-

DCPD (DCPD (EMA)). 

 

As flechas vermelhas na Figura 76 se referem ao endo-DCPD, e os outros picos se 

referem à casca das microcápsulas. No entanto, ocorreu o arredondamento do pico em 3440 

cm
-1

, o que, como já mencionado, pode ser atribuído  a subprodutos do pré-polímero, como 

água ou excesso de formaldeído, além disso, essa análise foi realizada com o pico de contato 

do FTIR tocando a amostra, o que provavelmente danificou algumas microcápsulas liberando 

o endo-DCPD, tendo provavelmente causado algumas diferenças entre os espectros das 

Figura 75 e Figura 76.  

O espectro de FTIR das microcápsulas preenchidas com os diferentes óleos pode ser 

observado na Figura 77. Além dos picos característicos de poli(ureia-formaldeído) referentes 

a casca das microcápsulas, há outros picos referentes aos óleos. 
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Figura 77. Espectro de FTIR das microcápsulas preenchidas com: (a) óleo de soja; (b) azeite de oliva; 

(c) óleo de coco e (d) óleo de linhaça. 

 

De acordo com dados da literatura 
[48]

, os picos indicados por setas na Figura 77 

representam grupos funcionais de triglicerídeos presentes nos óleos de soja, coco, linhaça e 

azeite de oliva e podem ser observados em torno de 2937 cm
-1

 (C–H estiramento assimétrico), 

2856 cm
-1

 (C–H estiramento simétrico), 1749 cm
-1

 (C=O estiramento), 1454 cm
-1

 (C–H 

dobramento). O pico em 2350 cm
-1

 presente em algumas amostras (linseed, coconut e olive), 

está relacionado ao CO2 ambiente presente durante a realização das análises 
[49]

. 

A Figura 78 mostra o espectro de FTIR das microcápsulas de PUF preenchidas com 

ENB. A banda em torno de 830 cm
-1

 é referente a dupla ligação olefínica (C=C) do ENB 
[50]

, 

e os outros picos são referentes a casca de poli(ureia-formaldeído), assim como nas outras 

amostras.  
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Figura 78. Espectro de FTIR de microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) preenchidas com ENB. 

 

As sínteses DCPD (1-octanol), DCPD (low) e DCPD (medium), e as sínteses nas 

condições do planejamento (01 a 07), mostraram o mesmo comportamento do espectro da 

Figura 75. No geral, é importante observar que, variando-se parâmetros de síntese como 

quantidade e tipo de emulsificante, presença ou ausência de 1-octanol, sistema de síntese, fase 

dispersa, proporção de ureia-formaldeído, entre outros fatores, não ocorre modificação na 

estrutura química da parede das microcápsulas. A partir das análises de FTIR foi possível 

concluir que microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) preenchidas com diferentes núcleos 

foram produzidas. 

 

4.1.3- Resultados de TGA 

 

A estabilidade térmica das amostras de microcápsulas PUF e Soybean foi analisada 

através da perda de massa (Figura 79). Na curva referente à microcápsula oca (PUF), a perda 

de massa gradual abaixo de 100 °C é referente a dessorção das moléculas de água, o que 

também pode ser visto na curva da amostra Soybean. A segunda queda no gráfico, iniciada 

em aproximadamente 230 °C até 315 °C é referente a decomposição das paredes de 

poli(ureia-formaldeído). 
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Figura 79. Perda de massa das microcápsulas PUF e Soybean. 

 

Para as microcápsulas Soybean, a decomposição da parede também inicia em torno de 

230 °C, seguida de uma terceira queda, referente a decomposição do óleo de soja em 

aproximadamente 320 °C. Logo, em 315 °C (temperatura final de decomposição da casca) é 

possível afirmar que após a decomposição da casca, ainda há 52% em massa de material 

restante, o que indica que a porcentagem de óleo de soja que preenchia as microcápsulas foi 

de aproximadamente 52%. De acordo com a curva de perda de massa, as microcápsulas se 

mantiveram estáveis até 230 °C.  A partir desse resultado é possível concluir que essas 

cápsulas podem ser processadas junto a matriz de autorreparo, tanto a frio quanto a quente, 

quando o limite de temperatura de decomposição das microcápsulas for obedecido. 

Amostras de microcápsulas contendo endo-DCPD (DCPD(EMA)) não foram 

analisadas devido à alta toxidade do material de preenchimento. No entanto, para avaliar a 

estabilidade das microcápsulas, o tempo de estocagem foi investigado. As microcápsulas 

foram deixadas na temperatura ambiente durante 3 meses em um eppendorf (Figura 80). Ao 

final dos 3 meses, foi possível observar que as microcápsulas apresentaram as mesmas 

características descritas na literatura 
[16]

, um pó de fluxo livre. Não foi observado ruptura das 

cápsulas ou migração do DCPD, o que pode ser evidenciado pela ausência do odor 

característico do DCPD. A mudança na cor das microcápsulas de branco para alaranjado pode 

ter sido causada pela oxidação da resorcina 
[33]

. 
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Figura 80. Microcápsulas DCPD(EMA) após estocagem: (a) 1° dia e (b) após 3 meses. 

 

As imagens de MEV (Figura 81 (a) e (b)) mostram as microcápsulas logo após a 

síntese e 3 meses depois da síntese, respectivamente. É possível observar que não houve 

mudança na morfologia e no formato das microcápsulas. Isso é um indicativo de que as 

microcápsulas apresentaram boa estabilidade durante o período de estocagem. 

 

 
Figura 81. Imagem de MEV: (a) microcápsulas após síntese (1°dia) e (b) após 3 meses. 

 

4.2 – Testes de eficiência de autorreparo 

 

4.2.1- Revestimento ativado com habilidade de autorreparo 
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A Figura 82 mostra imagens da solução de  NaCl contendo placas metálicas imersas, 

após 5 dias de imersão. É possível observar que a solução ficou alaranjada, decorrente da 

ferrugem proveniente da corrosão das placas. Na Figura 83 é possível observar como ficaram 

as placas após os primeiros 5 dias. 

 

 

Figura 82. (a) Imagem da solução de NaCl com placas metálicas imersas. 

 

 

 

 

Figura 83. Placas metálicas após 5 dias de envelhecimento em solução de NaCl: Placa 01, sem 

revestimento, Placa 02, revestimento epóxi, Placa 03, revestimento epóxi mais microcápsulas 

contendo óleo de soja, Placa 04, revestimento epóxi mais microcápsulas contendo óleo de linhaça e 

Placa 05, revestimento mais microcápsulas contendo DCPD e catalisador de Grubbs. 
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 A Placa 01, que não apresentava qualquer revestimento, após 5 dias foi teve sua 

superfície agredida totalmente pela corrosão do metal. Na Placa 02 a corrosão ocorreu de 

forma localizada, sendo possível observar uma corrosão preferencial onde a placa foi riscada. 

As Placas 03, 04 e 05 apresentaram sinais de corrosão apenas próximo as laterais e pontas do 

substrato metálico, não afetando os locais dos riscos, havendo apenas na Placa 05 um pequeno 

desgaste em uma região do risco. 

 Após 15 dias (Figura 84), as Placas 01 e 02 continuaram com o processo de degradação, 

enquanto que as Placas 03  e 04 não apresentaram mudanças significativas em suas 

superfícies, mostrando sinais de corrosão apenas na região próxima as laterais e pontas, como 

anteriormente, sendo um indicativo de que as microcápsulas com óleo de linhaça e óleo de 

soja são adequadas para utilização em revestimentos ativados com habilidade de autorreparo. 

Na Placa 05, é possível observar na região do risco o aparecimento de pontos de corrosão 

localizados, indicando uma eficiência de reparo menor do que as placas contendo 

microcápsulas preenchidas com óleos vegetais. 

 

 
Figura 84. Placas metálicas após 15 dias de envelhecimento em solução de NaCl. Placa 01, sem 

revestimento, Placa 02, revestimento epóxi, Placa 03, revestimento epóxi mais microcápsulas 

contendo óleo de soja, Placa 04, revestimento epóxi mais microcápsulas contendo óleo de linhaça e 

Placa 05, revestimento mais microcápsulas contendo DCPD e catalisador de Grubbs. 

 

 Após o envelhecimento acelerado das amostras, foi possível perceber o potencial do 

revestimento ativado com habilidade de autorreparo contendo microcápsulas preenchidas com 
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óleo de soja. A placa revestida com o sistema epóxi contendo as microcápsulas apresentou 

boa proteção e característica de autorreparo após a inserção dos riscos e imersão em solução 

salina por 15 dias, quando comparada às outras placas sem essa proteção. Essa eficiência de 

reparo pode ser comparada a das placas contendo microcápsulas preenchidas com óleo de 

linhaça, que são já amplamente estudadas na literatura. Além disso, o óleo de soja apresenta 

baixo custo quando comparado a outros óleos vegetais e é encontrado mais facilmente do que 

o óleo de linhaça. 

 Uma amostra de epóxi contendo microcápsulas preenchidas com óleo de soja (2% em 

massa de microcápsulas) foi produzida com o objetivo de avaliar a dispersão e 

homogeneização das microcápsulas na matriz polimérica. A Figura 85 mostra os corpos de 

prova produzidos. 

 

 

Figura 85. Corpos de prova: (1) epóxi pura e (2) epóxi com microcápsulas preenchidas com óleo de 

soja. 

 

 Visualmente, a amostra aparenta boa homogeneização e dispersão das microcápsulas 

Soybean, porém, para avaliar como está a dispersão no interior do corpo de prova, a amostra 

foi fraturada e a sua seção transversal avaliada por microscopia eletrônica de varredura. A 

Figura 86 mostra o MEV dessa amostra, onde é possível observar que as microcápsulas estão 

aglomeradas, ocupando a região superior da amostra, indicando que elas flotaram durante a 

cura da matriz. Por um lado, isso gera uma diminuição da resistência mecânica da amostra, e 

por outro, uma grande quantidade de microcápsulas juntas pode significar mais agente de 

reparo nas áreas danificadas. Na Figura 86 (b) pode-se observar microcápsulas inteiras como 

também vazios que correspondem a anterior existência de microcápsulas nestes locais.  

Ainda, pode-se ver a interface entre a matriz e microcápsulas na Figura 86 (c). 
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Figura 86. Visualização da seção transversal da amostra de epóxi contendo microcápsulas preenchidas 

com óleo de soja (Soybean). (a) x50, (b) 120x e (c) x500. 

 

4.2.2 – Dispersão das microcápsulas em diferentes tempos de gel da resina 

 

Para evitar a flotação das microcápsulas contendo endo-DCPD, testes de dispersão e 

homogeneização foram realizados, adicionando as cápsulas em diferentes tempos de mistura 

dos componentes da matriz, uma vez que o tempo de gel do sistema é de 260 minutos. Os 

corpos de prova produzidos podem ser observados na Figura 87. 
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Figura 87. Mistura das microcápsulas ao sistema epóxi de acordo com o tempo de gel; 60, 120, 180, 

240 e 285 min. 

 

As microcápsulas inseridas ao sistema epóxi após 60 e 120 minutos flotaram durante o 

processo de cura da resina epóxi, no entanto, para esse tempo, devido ao aumento da 

viscosidade, houve formação de bolhas. Em 180 e 240 minutos foi possível produzir amostras 

com microcápsulas dispersas na matriz e não houve flotação ou precipitação das 

microcápsulas, no entanto, devido à alta viscosidade do sistema para esses tempos, houve uma 

grande formação de bolhas nas amostras. Para o tempo de 285 minutos, também houve boa 

dispersão das microcápsulas na matriz, no entanto, a alta viscosidade dificulta a dispersão da 

resina no molde de silicone, além de gerar muitas bolhas durante o processo de mistura. 

Apesar de no tempo de gel abaixo de 60 minutos ocorrer flotação das microcápsulas, 

resultando na concentração das mesmas na parte de cima da amostra, a formação de bolhas é 

mínima, diminuindo as chances de as amostras romperem durante o ensaio de indentação, 

pois as bolhas funcionam como concentradores de tensão. Assim, esse tempo foi escolhido 

como o mais adequado.  

 

4.2.2.1- MEV/EDS 

 

A Figura 88 mostra os corpos de prova utilizados no teste de eficiência de autorreparo. 

Visualmente é possível perceber que nas amostras que contêm microcápsulas, elas estão 

aglomeradas, o que pode dificultar o processo de autorreparo, bem como diminuir a 

resistência mecânica dos corpos de prova. 
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Figura 88. Corpos de prova para realização do teste de eficiência de autorreparo. Epo Neat, resina 

pura; Epo Micro, resina + microcápsulas; Epo Grubbs 1, resina + catalisador de Grubbs; Epo Grubbs 

2, resina + microcápsulas + catalisador de Grubbs; Epo Stannous 1, resina + catalisador de estanho; e 

Epo Stannous 2, resina + microcápsulas + catalisador de estanho. 

 

Análises de MEV/EDS foram realizadas nas amostras contendo catalisadores (Epo 

Grubbs 1, Epo Grubbs 2, Epo Stannous 1 e Epo Stannous 2), com o objetivo de avaliar a 

dispersão do catalisador na matriz polimérica. A Figura 89 mostra a dispersão das amostras 

Epo Grubbs 1 e Epo Grubbs 2. O mapeamento foi realizado buscando os principais átomos 

presentes no catalisador de Grubbs; cloro, rutênio, carbono e fósforo. A partir das análises foi 

possível concluir que o catalisador apresentou uma boa dispersão na matriz polimérica.  
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Figura 89. Dispersão e distribuição do catalisador de Grubbs na matriz epóxi (a) Epo Grubbs 1 e (b) 

Epo Grubbs 2. 
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 A imagem de MEV da amostra Epo Grubbs 2 (Figura 90(a)), mostra o formato do 

catalisador de Grubbs e sua dispersão na matriz polimérica. No geral, as partículas de 

catalisador apresentam forma retangular e tamanho variando entre 50 e 200 µm (Figura 90 

(b)).  

 

 

Figura 90.(a) Catalisador de Grubbs distribuído na matriz epóxi (epo Grubbs 2) (x60) e (b) tamanho 

das partículas de catalisador (x200). 

 

 A Figura 91 (a) mostra a região transversal do corpo de prova que tem 4 mm de 

espessura, onde, pelo corte transversal é possível observar como as microcápsulas estão 

distribuídas no interior da amostra. É possível perceber que grande parte das microcápsulas 

ficou aglomerada (Figura 91 (b)). Essa aglomeração possivelmente funciona como ponto de 

concentração de tensões, diminuindo a resistência mecânica da amostra. Pode-se observar 

ainda a interface entre as microcápsulas e a matriz de epóxi (Figura 91 (c)), indicando que 

houve uma boa interação entre a matriz polimérica e as microcápsulas.  
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Figura 91. (a) Seção transversal da amostra Epo Grubbs 2, 40x; (b) detalhe das microcápsulas 

aglomeradas, x500 e (c) interface microcápsulas e matriz epóxi, x200. 

 

 O octoato de estanho (Snoct2) é um catalisador líquido usado na polimerização por 

abertura de anel de lactonas. O objetivo principal em testar esse catalisador como um dos 

componentes do sistema de autorreparo é avaliar se há interação entre o octoato e o endo-

DCPD, formando poli(DCPD), através da reação de abertura de anel via metátese, uma vez 

que o octoato de estanho apresenta baixo custo quando comparado ao catalisador de Grubbs, 

o que acarretaria na produção de um sistema autorreparável de menor custo em relação aos 

que estão sendo estudados atualmente. 

 Como exposto anteriormente, em alguns sistemas de autorreparo que utilizam 

microcápsulas preenchidas com epóxi, uma quantidade de endurecedor é adicionada em uma 

quantidade maior do que a estequiométrica no momento do processamento da matriz, de 

modo que o endurecedor livre presente após a cura reaja com a epóxi liberada após o 

rompimento das microcápsulas 
[34]

. Partindo desse princípio, o catalisador líquido ficará livre 
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na matriz polimérica e irá reagir com o endo-DCPD somente após o rompimento das 

microcápsulas.  

 O EDS da amostra Epo Stannous 1 e Epo Stannous 2 pode ser observado nas imagens a 

seguir (Figura 92). Para Epo Stannous 1 foram mapeados os átomos Sn, C, O e N.  Uma vez 

que C, O e N também são componentes da matriz epóxi, para a amostra Epo Stannous 2, 

mapeou-se apenas o átomo de Sn. De acordo com o EDS, é possível concluir que houve uma 

distribuição homogênea do catalisador na matriz polimérica.  

 

 

Figura 92. EDS da amostra: (a) Epo Stannous 1 e (b) Epo Stannous 2. 

 

4.2.2.2- Teste de Indentação 

 

 Os primeiros testes realizados visaram escolher qual carga máxima utilizada no 

durômetro com indentador Vickers era suportada pelos corpos de prova de modo a gerar 

trincas controladas, mas sem ocasionar a fratura dos mesmos. Para isso, amostras Epo Neat 

(epóxi pura), com aproximadamente 3 g cada, foram ensaiadas. As indentações foram 

avaliadas por microscopia óptica e os resultados são mostrados a seguir (Figura 93). 
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Figura 93. Indentações feitas utilizando as seguintes cargas (50x): (a) 5 kg, (b) 10 kg, (c) 15 kg, (d) 20 

kg, (e) 30 kg e (f) 50 kg. 

 

 Para todas as cargas utilizadas nas indentações, não foi possível observar a formação de 

trincas controladas, além disso, a partir das imagens de microscopia óptica (Figura 93), pode-

se perceber que para cargas de 50 kg, houve penetração do indentador na amostra, o que 

também ocorreu para cargas maiores, sendo um indicativo de que as amostras apresentavam 

alta plasticidade.  

 A Figura 94 mostra a amostra Epo Grubbs 2 após as indentações. A amostra fraturou 

durante o ensaio, usando a carga de 50 kg, provavelmente devido à presença de microcápsulas 

aglomeradas que funcionaram como concentradores de tensão, fragilizando o corpo de prova 

na região onde a indentação foi realizada. Para essa amostra, primeiramente reduziu-se a 

carga para 40 kg, no entanto, a amostra também fraturou. Em seguida, a carga de 30 kg foi 

testada, sendo suficiente para gerar apenas deformações na amostra.  
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Figura 94. Indentações com cargas de 50 kg e 40 kg fraturaram a amostra Epo Grubbs 2. 

 

Os pedaços fraturados da amostra Epo Grubbs 2 foram unidos com fita adesiva, 

apenas para observar a propagação da trinca por microscopia óptica. Foi possível observar 

que tanto para a carga de 40 kg (Figura 95 (a)), como para a carga de 50 kg (Figura 95 (b)), a 

trinca que ocasionou a fratura da amostra se propagou através do centro da indentação.   

 

 

Figura 95. Propagação da trinca na amostra fraturada Epo Grubbs 2(100x); (a) 40 kg e (b) 50 kg. 

 

 A Figura 96 e a Figura 97 mostram as imagens das indentações antes e depois do 

condicionamento em estufa por 4 horas  a 60 °C. O condicionamento em estufa é necessário 

uma vez que o endo-DCPD é sólido abaixo de 33 °C, e para que o agente de reparo se torne 

líquido e possa fluir por capilaridade pela área danificada, realizando o autorreparo, os corpos 

de prova devem ser aquecidos acima dessa temperatura. 
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Figura 96. Microscopia óptica das indentações antes e depois de 4 h em estufa a 50 °C (50x). Epo 

Neat, Epo Micro, Epo Stannous 1.  
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Figura 97. Microscopia óptica das indentações antes e depois de 4 h em estufa a 50 °C (50x). Epo 

Stannous 2, Epo Grubbs 1 e Epo Grubbs 2. 

 

É possível perceber que, após condicionamento em estufa, em todas as amostras houve 

algum grau de recuperação da região onde a indentação foi realizada. No entanto, o efeito da 

capacidade de autorreparo dos corpos de prova contendo microcápsulas e catalisador não 

pôde ser comprovado, uma vez que a amostra de epóxi pura (Epo Neat) também mostrou essa 

recuperação. Além disso, não foi observada a formação de trinca em nenhuma amostra 

analisada. Dessa forma, concluiu-se que o tempo de condicionamento em estufa ocasionou 

um rearranjo da estrutura macromolecular/estrutural do polímero, fator esse que pode ter 

ocasionado a recuperação dos danos causados nas áreas indentadas nos corpos de prova. 

As amostras que sofreram maior recuperação foram as Epo Stannous 1 e Epo Stannous 

2 (Figura 98), nesses casos, foi  investigado se houve alguma interação química ou física entre 
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o catalisador de estanho e a matriz de epóxi. Após misturar somente o monômero de epóxi 

com o catalisador de estanho em um eppendorf e repetir o procedimento para endurecedor do 

sistema, observou-se que o catalisador de estanho não apresenta qualquer interação com o 

monômero de epóxi, no entanto, ocorre interação entre o endurecedor e o catalisador. Além 

disso, a eficiência do catalisador de estanho na reação com o DCPD também foi avaliada e se 

mostrou baixa, quando comparado ao catalisador de Grubbs. Esses fatos inviabilizaram a 

utilização octoato de estanho nos testes seguintes. 

 

 

Figura 98. (a) Trincas presentes na amostra Epo Stannous antes do condicionamento na estufa e (b) 

após estufa (100x). 

 

A Figura 99 mostra detalhes de uma das regiões da indentação formada na amostra, 

onde é possível ver a presença do catalisador de Grubbs (apontado pelas setas), sendo um 

indicativo de que a dispersão do catalisador foi adequada. Porém, como não houve a formação 

de trincas durante o processo de indentação, o autorreparo não pôde ser avaliado, ocorrendo 

apenas a recuperação, por parte da própria matriz, da região deformada. 
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Figura 99. Detalhe do catalisador presente na região da indentação da amostra Epo Grubbs 2, após 

estufa. 

 

4.2.3– Autorreparo em trincas iniciadas por uma lâmina 

 

A Figura 100 mostra que a trinca gerada por lâmina se propaga de forma catastrófica, 

sendo improvável a produção de trincas controladas por esse método. No entanto, a partir das 

trincas formadas, foi avaliada a capacidade de autorreparo do sistema epóxi contendo 

microcápsulas preenchidas com endo-DCPD e catalisador de Grubbs, comparando-o com o 

sistema epóxi puro.   

  

 

Figura 100. Trinca gerada por lâmina: (a) início da formação da trinca e (b) propagação. 
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4.2.3.1 – MO/MEV 

 

A imagem de microscopia ótica da Figura 101 mostra uma trinca na amostra de resina 

pura (Epo neat) antes e após o aquecimento. O tempo de aquecimento funcionou como uma 

pós-cura para o polímero, uma vez que é possível perceber uma pequena recuperação da 

amostra após as 7 horas de aquecimento.  

 

 

Figura 101. Amostra Epo neat antes e depois do aquecimento. 

 

A Figura 102 mostra as imagens de microscopia óptica das trincas antes e após o 

aquecimento (usado para promover o autorreparo) para a amostra Epo2micro0,2. 
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Figura 102. Imagens de microscopia óptica antes e após o processo de autorreparo da amostra 

Epo2micro0.2 (100x). 

 

A partir das imagens é possível observar microcápsulas aglomeradas na superfície da 

amostra assim como a presença do catalisador de Grubbs em algumas regiões. À primeira 

vista, houve redução significativa da espessura da trinca formada, sendo um indicativo da 

ocorrência do efeito de autorreparo. É provável ainda que a recuperação da matriz polimérica, 

causada por uma pós-cura do polímero durante o período de aquecimento, tenha ajudado na 

redução da trinca formada. 
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A amostra foi observada após 7 horas, e um contraste foi utilizado para ajudar na 

visualização. A região roxa corresponde a matriz de epóxi e as regiões em branco 

correspondem ao endo-DCPD, microcápsulas ou resíduo da matriz gerada na formação da 

trinca. Uma pequena região da trinca foi avaliada e a Figura 103 mostra a região antes e após 

7 horas de aquecimento. 

 

 

Figura 103. Região da trinca antes e após o aquecimento a 50 °C por 2 e 7 horas. A região roxa 

corresponde a matriz de epóxi e as regiões em branco correspondem ao endo-DCPD ou à 

microcápsulas. (seta indicando) 
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Através das imagens é possível observar que houve um aumento da fase branca após 

as 7 horas de aquecimento, na região do início da trinca. Também é possível observar que 

nessa região há presença de catalisador (indicado na Figura 103). A imagem de MEV (Figura 

104) mostra a mesma região em detalhes. É provável que nessa região a trinca tenha fechado, 

sendo um indicativo do efeito de autorreparo. 

 

 

Figura 104. MEV da região inicial da trinca. (a) x250 e (b) x1.0k. 

 

A Figura 105 (a) mostra que a trinca gerada apresentou mais de 3 mm de extensão, 

sendo um tamanho muito elevado para a realização do autorreparo e completo fechamento da 

mesma, uma vez que a técnica de autorreparo usando microcápsulas é utilizada para fechar 

microtrincas ou microdefeitos. Além disso, é possível perceber algumas microcápsulas na 

região da trinca, no entanto, observa-se que as mesmas não estão bem dispersas na matriz 

polimérica, sendo possível observar regiões ricas em microcápsulas, como mostrado na 

Figura 105 (b), e regiões pobres, como na região da trinca. Apesar de bem disperso, pode-se 

observar também que há uma baixa quantidade de catalisador na matriz, o que pode 

influenciar na capacidade de autorreparo final do material, indicando que a quantidade de 

0,02% em massa de catalisador não foi adequada.  
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Figura 105. (a) Extensão da trinca, e (b) microcápsulas aglomeradas. 

 

A Figura 106 mostra regiões da trinca onde aparecem microcápsulas que foram 

partidas ao meio. Dessa forma, é possível concluir que a espessura da parede das 

microcápsulas produzidas a partir da síntese na condição do ponto central (espessura em torno 

de 4 µm) está adequada para o processo de autorreparo, uma vez que as microcápsulas 

resistiram ao processamento da matriz e se romperam apenas quando a trinca se propagou. 

Além disso, as mesmas apresentaram tamanho adequado quando comparadas à espessura da 

trinca (que variou de 20 µm no início até 4 µm no final), uma vez que diâmetros em torno de 

60 µm são três vezes maiores que a espessura da trinca.  

 



Capítulo 04. Resultados e Discussão 

125 

 

 

Figura 106.(a) e (b)Microcápsulas rompidas pela trinca.  

 

Apesar de comprovar a ruptura das microcápsulas pela trinca e algumas regiões 

indicarem que foi possível realizar o autorreparo, a trinca não foi completamente reparada. 

Dentre os motivos estão à sua larga extensão, à baixa quantidade de microcápsulas na região 

da trinca, causada pela má dispersão das mesmas, e também a baixa quantidade de catalisador 

na matriz. No entanto, a partir desses resultados, estratégias para fabricação de corpos de 

prova poderão ser montadas de modo a melhorar a dispersão das microcápsulas na matriz, 

visando observar melhor o efeito de autorreparo através dessa técnica. 
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CAPÍTULO 05. CONCLUSÕES 

 

A influência de parâmetros de síntese (pH e velocidade de agitação) na obtenção e 

características de microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) para diferentes aplicações em 

sistemas de autorreparo foi avaliada por meio do planejamento fatorial. Não foi possível obter 

um modelo válido para o diâmetro das microcápsulas, no entanto, a partir dos resultados do 

planejamento, foi possível concluir que a agitação exerce influência significativa no tamanho 

das microcápsulas, que tende a aumentar quando a velocidade de agitação diminui. Já para a 

espessura da parede das microcápsulas, foi possível obter um modelo válido a 90% de 

confiança que mostrou que o aumento do pH ocasiona redução na espessura da parede.  

A partir do modelo encontrado no planejamento experimental, foi estabelecido que os 

parâmetros de síntese do ponto central (pH 3,5 e agitação 1350 RPM), produziram 

microcápsulas com tamanho e espessura de parede adequadas para sua utilização em sistemas 

de autorreparo. 

As análises de FTIR mostraram que foi possível produzir microcápsulas com parede 

de poli(ureia-formaldeído) preenchidas com diferentes materiais de preenchimento; óleos 

vegetais (soja, linhaça, coco e azeite de oliva), endo-DCPD e ENB, e as microcápsulas 

produzidas apresentaram características similares.  

As análises de MEV mostraram que as microcápsulas sintetizadas com diferentes 

materiais de preenchimentos apresentaram diâmetro variando em torno de 60 70 µm, sendo 

um indicativo de que independente do preenchimento escolhido é possível produzir 

microcápsulas com mesmas características, tamanho e morfologia. Além disso, o tamanho das 

microcápsulas produzidas se mostrou adequado tanto para a aplicação em revestimentos 

poliméricos como em matriz polimérica. 

Ainda nas análises de MEV, foi possível observar uma cápsula liberando o líquido 

encapsulado, provando, desta forma, que o processo de encapsulamento ocorreu 

satisfatoriamente. E também foi possível concluir que o uso do 1-octanol na síntese de 

microcápsulas é importante para promover a formação de microcápsulas estáveis. 

Os dados de TGA mostraram que as paredes das microcápsulas são estáveis até 230 

°C, com isso, elas podem ser adicionadas a matrizes de cura a frio ou a quente, respeitando 

esse limite de temperatura de decomposição. E após 3 meses de estocagem, as microcápsulas 

se mostraram estáveis e não apresentaram modificações nas suas características morfológicas. 
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Os óleos de soja e de linhaça foram escolhidos como mais adequados para serem 

utilizados em revestimentos ativados com habilidade de autorreparo. Ambos apresentaram 

excelentes resultados de proteção à corrosão quando comparados com resultados de placas 

metálicas com revestimento contendo endo-DCPD como agente de reparo. Além disso, o óleo 

de soja se mostrou uma possível alternativa altamente econômica como componente de 

sistemas de revestimentos autorreparáveis anticorrosivos.  

O uso da indentação Vickers não foi satisfatório na produção de trincas controladas 

nos corpos de prova para teste do efeito de autorreparo. Foi possível comprovar o efeito 

através do teste de autorreparo a partir de trincas formadas por lâmina, no entanto, devido à 

larga extensão da trinca não foi possível observar o fechamento completo da trinca.  

As microcápsulas produzidas na condição dos pontos centrais no planejamento 

fatorial, resistiram ao processamento e apresentaram diâmetro e espessura adequada para o 

processo de autorreparo, sendo necessário um estudo mais aprofundado da dispersão dessas 

microcápsulas na matriz para a obtenção de melhores resultados. 

 

Sugestão de trabalhos futuros 

 

 Desenvolver metodologia de desaglomeração e dispersão das microcápsulas 

na matriz polimérica de modo que as microcápsulas fiquem distribuídas 

homogeneamente; 

 Desenvolver metodologia de formação de trinca em amostra de epóxi pura; 

 Desenvolver metodologia de formação de trinca controlada para testar o 

efeito de autorreparo em corpos de prova de epóxi pura; 

 Produzir corpos de prova de compósito de epóxi/fibra de vidro contendo 

microcápsulas de endo-DCPD e testar o efeito de autorreparo; 

 Realizar ensaios mecânicos para avaliar o autorreparo; 

 Estudar catalisadores de menor custo para o sistema de autorreparo. 
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