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RESUMO 

Neste trabalho foi estudado o microencapsulamento do monômero diglicidil éter 

de bisfenol A (DGEBA) através da polimerização interfacial, visando à obtenção 

de microcápsulas para aplicação em sistemas de autorreparo. As proporções de 

reagentes a serem utilizadas na síntese foram avaliadas e ajustadas a partir de 

diagrama de misturas. A influência da concentração e do tipo de emulsificante 

(goma-arábica e Tween 80) no rendimento e no diâmetro das microcápsulas 

polimerizadas foi avaliada. A utilização da goma-arábica como emulsificante 

proporcionou a obtenção de microcápsulas com diâmetro médio de 73 µm, no 

entanto, a estabilização da emulsão não foi adequada, ocasionando a redução 

no rendimento da reação. Por outro lado, quando o Tween 80 foi utilizado, 

microcápsulas com diâmetro médio de 19 µm foram obtidas, porém, uma maior 

estabilização da emulsão ocasionou um maior rendimento das reações de 

polimerização. Análises de espectroscopia de infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR) mostraram as vibrações características do material das 

microcápsulas. A partir da análise por calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

verificaram-se as transições térmicas características do monômero epóxi 

encapsulado e da casca da microcápsula. O efeito de autorreparo foi verificado 

nos revestimentos contendo microcápsulas sintetizadas com os dois tipos de 

emulsificante separadamente, e foi possível observar que, apesar do menor 

diâmetro das microcápsulas sintetizadas com Tween 80, resultados satisfatórios 

foram obtidos para o revestimento contendo estas microcápsulas.  

PALAVRAS-CHAVE: Microcápsulas, epóxi, autorreparo, diagrama de misturas, 

polimerização interfacial. 
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ABSTRACT 

 In this work the microencapsulation of diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) 

monomer was performed through interfacial polymerization, aiming to obtain 

microcapsules for application in self-healing systems. Mixture diagrams were 

used to adjust the reagents adequate proportions in the polymerization reactions. 

The influence of the emulsifier (gum arabic and Tween 80) and their 

concentrations on the particle diameter were evaluated. When gum arabic was 

used as emulsifier, the mean diameter of microcapsules was 73 μm; however, 

the emulsion stabilization was not satisfactory, reducing the yield of the 

polymerization reaction. On the other hand, when Tween 80 was used, 

microcapsules with a mean diameter of 19 μm were obtained, but the great 

stability of reactions lead to higher yields. Fourier transform infrared spectroscopy 

(FTIR) analyzes showed vibration bands of the microcapsule material. Thermal 

properties of the microcapsules shell and encapsulated epoxy monomer were 

analyzed from differential scanning calorimetry (DSC). Anti-corrosive efficiency 

was verified on coatings containing microcapsules synthesized with the two types 

of emulsifier separately. It was possible to observe that, despite the smaller 

diameter of the microcapsules synthesized with Tween 80, satisfactory results 

were obtained for coating containing these microcapsules. 

KEYWORDS: Microcapsules, epoxy, self-healing, mixture diagram, interfacial 

polymerization. 
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EPA: Fenilacetato de etila (EPA) 

EIS: Espectroscopia eletroquímica de impedância 

FTIR: Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

IPDI: Diisocianato de isoforona (IPDI) 

MEV: Microscopia eletrônica de varredura 

MO: Microscópia ótica 

PEI: Polietilenimina 

PMF: poli (melamina-formaldeído) 
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TGA: Análise termogravimétrica 

TETA: Trietilenotetramina 

TDI: 2,4- toluenodiisocianato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1 – INTRODUÇÃO 

Os organismos vivos são capazes de recuperar-se de lesões para retomar 

as suas funções ativas e reprodutivas, e esta capacidade de continuarem os 

processos metabólicos determina a longevidade de sua existência. Por outro 

lado, os materiais sintéticos são projetados para serem funcionais, mas não 

possuem atributos metabólicos. Dessa forma, para prolongar a sua vida útil, o 

conceito de autorreparo tem sido bastante explorado, tornando-se tópico central 

de interesse científico e tecnológico. Na última década, numerosas abordagens 

bem sucedidas para reparar materiais danificados mecanicamente foram 

exploradas, e os avanços recentes foram resumidos em vários 

trabalhos1,2,3,4,5,6,7,8. 

Microcápsulas utilizadas para fornecer a capacidade de autorreparo são 

pequenas partículas contendo um material, que é o agente ativo ou núcleo, o 

qual é rodeado por um revestimento ou casca9. Na estratégia de 

microencapsulamento, microcápsulas e catalisador são incorporados no material 

a ser reparado, que pode ser um revestimento ou uma matriz polimérica9,10. 

Dessa forma, quando a microcápsula é rompida por uma fissura induzida por um 

dano, ocorre a liberação do agente ativo contido na cápsula para o interior da 

fissura por capilaridade, o qual reage com o catalisador disperso na matriz, 

resultando no autorreparo do defeito10. 

Muitos materiais têm sido encapsulados como material do núcleo, dentre 

eles o diciclopentadieno (DCPD)11,12, óleo de linhaça13, 5-etilideno-2-norborneno 

(ENB)14  e epóxi15,16. Dos agentes ativos descritos, o DCPD e a resina epóxi são 

os materiais mais comumente utilizados, porém, catalisadores de elevado custo 

são comumente necessários nos sistemas com DCPD, e não precisam ser 

adicionados em sistemas de autorreparo que utilizam DGEBA como agente 

encapsulado. Nestes sistemas em que o revestimento ou a matriz polimérica é 

produzida a partir da resina epóxi, a adição em excesso de catalisador (amina 

ou amida) para cura desse polímero permitirá que quando as microcápsulas se 

rompam liberando o agente ativo o mesmo polimerize ao entrar em contato com 

o catalisador, que estará dissolvido em escala molecular no material17. Além 

disso, em alguns casos o catalisador pode reagir com o endurecedor do sistema 
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epóxi utilizado, sendo necessário que ele também seja encapsulado para manter 

sua atividade. 

A resina epóxi tem sido amplamente utilizada em adesivos, como matriz 

de material compósito, e como agente ativo de microcápsulas devido ao seu 

elevado módulo e resistência, excelente resistência química, entre outras 

características18,19,20,21. O microencapsulamento de epóxi utiliza como materiais 

da casca os polímeros poli(uréia-formaldeído) (PUF)22,23,24 poli(melamina-

formaldeído) (PMF)12,23,25 ou poli(uréia-formaldeído) modificado com 

melamina(MUF)26, em processos que são influenciados pelo pH do sistema, e 

que utilizam solvente para dissolver o monômero epóxi encapsulado27. 

A polimerização in situ está entre as técnicas de síntese mais utilizadas 

para produção das microcápsulascontendoepóxi27,28. Poucos trabalhos relatam 

a síntese de microcápsulas por intermédio da polimerização interfacial, e existe 

um grande interesse na literatura em aprimorar esta técnica de encapsulamento1, 

29, 30. 

A obtenção de microcápsulas por meio da técnica de polimerização 

interfacial oferece as seguintes vantagens: (i) rápido encapsulamento, (ii) 

elevada eficiência de encapsulamento, e (iii) requisitos flexíveis relativos a 

pureza e quantidade de reagentes, contudo, um dos principais desafios dessa 

síntese é que as microcápsulas resultantes contêm geralmente uma quantidade 

de monômero da casca que não reagiu, e pode reagir com o núcleo do material, 

desativando-o potencialmente1. Apesar de sua importância industrial, a literatura 

sobre polimerização interfacial ainda é limitada. A maior parte da pesquisa foi 

conduzida dentro ou em colaboração com a indústria e vinculada a aplicações 

específicas, resultando em proteção de propriedade intelectual 30. 

Poncelet et al. 30 sugeriram em sua revisão encontrar correlações entre as 

propriedades das microcápsulas e os parâmetros de síntese, uma vez que estas 

são bastante complexas, e muitas vezes específicas para cada sistema 

estudado. Existem poucos dados para orientar formuladores a este respeito, o 

que geralmente leva a contradições nos resultados entre diferentes 

experimentos feitos por diferentes autores. Outro problema é que a maioria dos 

estudos científicos tem sido conduzida em condições ideais e simples, no 

entanto, a indústria não está usando monômeros simples, mas muitas vezes 

oligômeros multifuncionais. O impacto do emulsificante e de cada agente ativo 
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no processo de polimerização não é claramente entendido, de forma que, fazer 

regras gerais sobre um processo tão complexo, baseado em diferentes 

substâncias químicas é bastante arriscado. 

Um dos principais desafios da síntese de microcápsulas com epóxi 

encapsulado e casca de epóxi amina, através da técnica de polimerização 

interfacial, é reduzir a perda de monômero epóxi, o qual reage com monômero 

etilenodiamina (EDA) (endurecedor) formando o polímero. Nesta síntese, o 

monômero EDA reage na interface orgânica aquosa da reação formando a casca 

da microcápsula, mas também reage diretamente com monômero DGEBA 

desativando o núcleo. Em trabalhos anteriores utilizando esses reagentes nada 

foi relatado sobre isto, mas de acordo com ZHANG et al. 1, esse é um dos 

principais problemas deste tipo de síntese. É importante destacar que o tipo de 

emulsificante utilizado na síntese pode exercer uma influência significativa na 

redução da perda de monômero epóxi, uma vez que variando o emulsificante, 

pode-se obter uma maior ou menor estabilidade na emulsão. O aumento da 

estabilidade da emulsão dificulta a ocorrência da reação entre o monômero EDA 

e o material presente no núcleo das microcápsulas durante a síntese. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência do tipo e da 

quantidade de emulsificante na polimerização interfacial de microcápsulas, 

utilizando um diagrama de misturas, visando reduzir a complexidade desta 

técnica de polimerização. Para tal, características como o tamanho e o 

rendimento de microcápsulas obtidas por polimerização interfacial foram 

avaliadas.  
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2 - OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo principal estudar o efeito do tipo de 

emulsificante (goma-arábica e Tween 80) e de sua quantidade (percentual de 

concentração) no rendimento e no tamanho das microcápsulas preenchidas com 

epóxi e com casca epóxi-amina, sintetizadas via polimerização interfacial. Assim, 

este trabalho teve como objetivos específicos: 

 Avaliar a influência do tipo de emulsificante na estabilidade da 

emulsão, através do rendimento da síntese e, consequentemente, 

na redução da perda de monômero epóxi e aumento do rendimento 

da produção de microcápsulas. 

 Avaliar a estabilidade térmica das microcápsulas de epóxi com 

casca epóxi-amina, através da análise por calorimetria exploratória 

diferencial (DSC). 

 Avaliar a viabilidade de uso de microcápsulas com diâmetros 

menores (diâmetro médio de 19 µm) em aplicações envolvendo 

revestimentos autorreparáveis. 
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3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Materiais poliméricos reforçados com fibras têm sido cada vez mais 

utilizados nas indústrias aeroespacial, automotiva e marítima, devido a sua 

elevada resistência mecânica, elevado módulo de elasticidade, resistência à 

corrosão, entre outras propriedades31,32,33 no entanto, esses materiais são 

suscetíveis a danos exteriores e interiores, que podem resultar em microfissuras 

na sua estrutura, as quais provocam uma queda no desempenho geral do 

material. A detecção destas microfissuras por meio de ensaios mecânicos não 

destrutivos, como ultrassom, e raios-X, seria de extrema importância para evitar 

a propagação destes defeitos e uma consequente falha catastrófica do material, 

no entanto, estes equipamentos dificilmente são eficientes para este tipo de 

caracterização.  Dessa forma, uma solução viável inspirada no sistema de 

autorreparo dos organismos vem sendo progressivamente mais estudada, em 

que os cientistas propõem o conceito de materiais autorreparáveis, os quais ao 

sofrerem um dano, são reparados automaticamente34.  

Vários trabalhos têm investigado a síntese e química de materiais 

poliméricos autorreparáveis35,36, as propriedades de autorreparo de compósitos 

poliméricos 25,37,38 e o conceito também têm sido aplicado com sucesso a 

materiais nanoestruturados. Com base na química de autorreparo, estes 

materiais podem ser divididos em duas classes: autonômicos ou não-

autonômico. Nos sistemas autonômicos, o agente de autorreparo é liberado 

automaticamente em resposta a um dano, sem necessidade de intervenção 

manual, por outro lado, os sistemas não-autonômicos necessitam de estímulo 

externo (como por exemplo, temperatura ou radiação UV) para que ocorra a 

recuperação do material. Williams et al. 39 revisaram a química dos materiais 

autorreparáveis autonômicos e não-autonômicos, os quais também estão 

divididos em diferentes tipos, dependendo da sua química e aplicações. Os 

sistemas de autorreparo também são divididos em intrínsecos e     extrínsecos40, 

41,42. 

Uma das estratégias mais comuns utilizada para fornecer a capacidade 

de autorreparo de microfissuras é o microencapsulamento de um agente ativo. 

A maior utilização dessa estratégia está relacionada com: (i) sua evolução como 

tecnologia desde o seu aparecimento nos anos 1950, (ii) alteração na estrutura 
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molecular não é necessária para obter polímeros com habilidades 

autorreparáveis, e (iii) as microcápsulas podem ser facilmente incorporadas na 

matriz de um polímero, através de técnicas de misturas já existentes1. 

 

3.1 – Microcápsulas 

Microcápsulas para aplicações de autorreparo contém um agente ativo ou 

núcleo, o qual é rodeado por um revestimento ou casca. A Figura 1(a) mostra a 

representação de uma microcápsula com diâmetro típico de             10-200 µm 

42. Durante o processo de autorreparo, quando uma microtrinca originada a partir 

de uma tensão interna ou de um dano físico é propagada através do 

revestimento, a microcápsula se rompe e libera o agente ativo, que flui para o 

plano de fratura devido às forças de capilaridade e começa a reagir com o 

catalisador disperso na matriz, formando um polímero, a fim de preencher a 

trinca Figura 1(b)9. 

Para realizar bem sua função, as microcápsulas incorporadas em um 

material devem cumprir os seguintes requisitos43 : 

• Permanecer intactas durante o armazenamento, formulação do material 

e aplicação.  

• Conter quantidade suficiente de produtos químicos com cinética de 

reação rápida.  

• Ser prontamente rompida quando o material for danificado. 

• Apresentar boa adesão com a matriz polimérica. 
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Figura 1: a) Ilustração simplificada de uma microcápsula; b) Micro/nanocápsulas que 
foram incorporadas na matriz de um material compósito, contendo um catalisador 

capaz de polimerizar o agente ativo (Adaptado de 9). 

 

3.2 - Técnicas de Microencapsulamento 

3.2.1 - Polimerização in situ 

Atualmente, a polimerização in situ é a técnica de microencapsulamento 

mais popular e efetiva utilizada para obtenção de microcápsulas43,44. Na 

polimerização in situ emulsões de óleo em água são primeiramente produzidas 

sob vigorosa agitação do líquido bifásico, em que o núcleo forma uma fase 

dispersa e os monômeros e iniciadores utilizados para a formação da casca são 

dissolvidos em uma fase contínua. O polímero sintetizado a partir do monômero 

é insolúvel na emulsão e a polimerização ocorre frequentemente na superfície 

das gotículas do material do núcleo, gerando assim as microcápsulas com 

quantidade de material adequado1. A Figura 2 mostra o esquema para obtenção 

das microcápsulas através dessa técnica. 

 

Figura 2: Esquema da formação das microcápsulas através da polimerização 
in situ (Adaptado de 1). 
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3.2.2 – Miniemulsão 

Miniemulsões são uma classe especial de emulsões estabilizadas por 

tensoativos, que costumam ser estáveis e possuem partículas com distribuição 

de tamanho estreita, variando de 50 nm a 500 nm45. O conceito de polimerização 

através de miniemulsão foi introduzido em 1973 46, no entanto, um maior 

interesse na síntese de estruturas complexas (partículas constituídas por núcleo-

casca ou nanocápsulas) surgiu recentemente, e uma razão para isto pode ser o 

baixo rendimento de conteúdo sólido obtido por meio desta técnica. O método é 

adequado para encapsular vários tipos de materiais, que podem ser hidrofóbicos 

ou hidrofílicos, sólidos ou líquidos47. O processo inicialmente envolve a 

polimerização de um monômero em uma fase dispersa, que é constituída de 

outro monômero que servirá como local para polimerização. A morfologia das 

partículas é determinada pelo tipo de emulsificante escolhido e polaridade do 

monômero48. O princípio do processo de encapsulamento é mostrado na     

Figura 3.  

A polimerização através da miniemulsão é uma importante estratégia para 

preparação de nanocápsulas funcionalizadas, especialmente para o 

encapsulamento de iniciadores e catalisadores do sistema de autorreparo.  

Contudo, para o encapsulamento de monômeros ativos em aplicações de 

autorreparo, este método pode não ser adequado, por produzir nanocápsulas 

com pouca quantidade de agente ativo, o que diminui a eficiência das mesmas1. 
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Figura 3: Esquema do processo de encapsulamento (Adaptado de49). 

 

3.2.3 - Emulsão Pickering 

Em comparação com as emulsões convencionais, na emulsão pickering 

têm-se uma estabilização com partículas sólidas (ocorre à inibição da 

coalescência de gotículas), forma-se menos espuma, tem-se menor toxicidade, 

fácil separação, e baixo custo, o que faz com que essas emulsões sejam 

adequadas para formação de microcápsulas49.  

O encapsulamento via emulsão pickering inclui duas etapas: preparação 

de uma emulsão estável realizada com partículas sólidas, e imobilização das 

partículas coloidais adsorvidas nas gotículas do material do núcleo. Para que 

ocorra a estabilização da emulsão, as partículas coloidais ficam na interface 

através de ação mecânica, depois as mesmas são imobilizadas por reticulações 

químicas ou físicas para formar a casca1. Yang et al. 6 sintetizaram 

microcápsulas com fenilacetato de etila e casca de poli(ureia-

formaldeido)/poli(melamina-formaldeído) utilizando uma emulsão pickering,na 

qual as gotículas foram estabilizadas com nanopartículas de sílica (SiO2) em 

uma emulsão de óleo em água, seguidas de uma reação interfacial e 

polimerização in situ. A Figura 4 mostra o processo de obtenção das 

microcápsulas.  
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Figura 4: Processo de preparação de microcápsulas possuindo parede dupla 
de PU/PMF e estabilizadas com nanopartículas de SiO2 (Adaptado de 1,13). 

 
 
3.2.4 - Evaporação do solvente/extração do solvente 

A preparação de microcápsulas por evaporação do solvente/extração do 

solvente ocorre em quatro etapas: i) dissolução ou dispersão do composto 

bioativo, frequentemente em um solvente orgânico contendo o material formador 

da matriz; ii) emulsificação da fase orgânica em uma segunda fase contínua 

(geralmente aquosa), que é imiscível na primeira; iii) extração do solvente da 

fase dispersa pela fase contínua, podendo ser acompanhada pela evaporação 

do solvente, transformando as gotículas em microcápsulas sólidas; iv) retirada e 

secagem das microcápsulas50. 

Em comparação com outras técnicas de encapsulamento, estes dois 

processos oferecem muitas vantagens, como simplicidade e facilidade de 

operação. Além disso, estes processos podem ser aplicáveis a uma grande 

variedade de materiais, o custo dos equipamentos é reduzido, e podem ser 

convenientemente aplicados em escala industrial, no entanto, como o material 

da casca precisa ser pré-dissolvido no solvente orgânico, as microcápsulas 

preparadas podem ser inadequadas ao solvente orgânico selecionado, limitando 

a aplicabilidade dos métodos1. A Figura 5 mostra as quatro principais etapas do 

processo de microencapsulamento por evaporação do solvente/extração do 

solvente. 
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Figura 5: Esquema das quatro principais etapas do processo de 
microencapsulamento por evaporação do solvente/extração do solvente (Adaptado 50). 

 

3.2.5 - Reação sol-gel  

A reação sol-gel é uma importante estratégia para preparar 

micro/nanocápsulas sob moderadas condições e baixas temperaturas. Este 

método envolve a formação de uma rede de óxidos através da policondensação 

de um precursor molecular em um líquido. No processo sol o material precursor 

da casca inorgânica é primeiro dissolvido em água para formar uma solução de 

baixa viscosidade, de modo que o reagente da casca possa ser misturado a nível 

molecular antes da gelificação, e a casca possa ser modificada por outros 

elementos ou grupos funcionais. Na área de materiais autorreparáveis, a reação 

sol-gel tem sido utilizada para preparar microcápsulas com casca de sílica devido 

a esta matéria-prima cerâmica possuir boas propriedades de barreira, mantendo 

a atividade química do agente de reparo1. 

3.2.6 - Polimerização interfacial 

A polimerização interfacial foi desenvolvida principalmente no final da 

década de 1960. Em meados de 1970, esta técnica foi aplicada para a síntese 

de microcápsulas30. 
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Microcápsulas sintetizadas através da polimerização interfacial são 

utilizadas para encapsular uma variedade de materiais incluindo adesivos, 

enzimas, fragrâncias, medicamentos e corantes51. As microcápsulas são 

sintetizadas tradicionalmente em emulsões de óleo em água ou de água em 

óleo52. O microencapsulamento de pesticidas, por exemplo, geralmente é 

realizado através da polimerização interfacial de emulsões de óleo em água e 

produz principalmente microcápsulas de poliureia. A composição da emulsão 

determina o tipo de material que pode ser encapsulado e as propriedades da 

parede da casca53. 

Na polimerização interfacial o material do núcleo (gotículas) é primeiro 

emulsionado em uma fase contínua e, em seguida, outro monômero, que é 

solúvel em água, é adicionado, de forma que a polimerização ocorra 

imediatamente perto da interface orgânico-aquosa. A casca da microcápsula 

resulta da polimerização de monômeros reativos e é formada na superfície de 

partículas em suspensão 29. 

McQuade et al. 54 sugeriram a síntese de microcápsulas em emulsões de 

óleo-em-óleo como alternativa às abordagens clássicas, pois a descoberta de 

novos métodos de polimerização para a produção de microcápsulas é importante 

tanto para aplicações industriais como acadêmicas. Microcápsulas com casca 

de poliureia (polietilenimina) nas interfaces metanol-ciclohexano, formamida-

ciclohexano e N,N-dimetilformamida (DMF) em ciclohexano (Figura 6), foram 

sintetizadas através da polimerização interfacial de 2,4 - tolueno diisocianato 

(TDI) na fase contínua sob agitação constante. Para o sistema de metanol-

ciclohexano, o design experimental foi utilizado para avaliar a influência de cinco 

variáveis diferentes (viscosidade da fase contínua, concentração do monômero 

polietilenimina (PEI), concentração do monômero diisocianato, taxa de agitação 

e volume da fase dispersa) no tamanho das cápsulas. Todas as variáveis 

escolhidas foram importantes para controlar o tamanho da cápsula, com exceção 

da concentração de monômero diisocianato. 
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Figura 6: A) Emulsões preparadas pela dispersão de uma fase polar contendo 
polietilenimina (PEI) em uma fase não polar. (B) Formação de ligações cruzadas da 

casca de poliureia após a adição de TDI na fase contínua (Adaptado de 54). 

 

Ichiura et al. 55 estudaram o controle da preparação de papeis funcionais. 

A morfologia da poliamida (nylon - 2,8) preparada na superfície do papel 

utilizando a polimerização interfacial foi investigada. Ao utilizar ciclohexano como 

solvente orgânico, cápsulas foram formadas na superfície do papel. As 

condições ideais para este estudo foi quando se utilizou 10% de EDA e uma 

relação ciclohexano: clorofórmio = 3:1. A reação de polimerização interfacial foi 

uma técnica inovadora e eficaz para a preparação de papel funcional, que podem 

ser usados para liberar um óleo essencial volátil repelente de insetos. 

Li et al. 56 sintetizaram microcápsulas contendo como agente encapsulado 

diisocianato de isoforona (IPDI), através de polimerização interfacial em uma 

emulsão de óleo em água. As microcápsulas sintetizadas foram eficazes na 

autorreparação do revestimento epóxi, bem como na proteção de substratos 

metálicos contra corrosão. Em aplicações de autorreparo, o controle dos 

parâmetros de processo permitem a formulação de microcápsulas com diâmetro 

e espessura da casca necessários para otimizar a sua ruptura, melhorando a 

eficiência do autorreparo57,58,59. Diferentes autores57,59,60 observaram que a 

ruptura da casca é dificultada com a diminuição do tamanho da microcápsula. 

Keller et al. 60 observaram que durante a compressão, microcápsulas menores 

são mais resistentes a falhas do que as maiores. Brown et al. 58 observaram que 

a resistência à fratura aumenta significativamente com a diminuição do diâmetro 

da microcápsula. 
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3.3 - Resina epóxi 

Resinas epóxi são materiais poliméricos termofixos formados pela reação 

de monômeros reativos com uma variedade de endurecedores, tais como amina 

e anidridos, em diferentes temperaturas17. Podem ser utilizadas em aplicações 

como adesivos, pinturas, revestimentos compósitos estruturais, entre outras, 

devido a sua elevada força específica, elevada rigidez, fácil processamento e 

compatibilidade química com os reforços nos compósitos poliméricos61. 

 O microencapsulamento do monômero epóxi é uma linha promissora em 

aplicações de autorreparo de compósitos poliméricos62,63,52, e um dos 

monômeros mais utilizados para esta finalidade é o éter diglicidil de bisfenol A 

(DGEBA)24,64,65. A Figura 7 mostra a estrutura química do monômero DGEBA. 

 

 

Figura 7: Estrutura química do monômero éter diglicidil de bisfenol A (DGEBA) 55. 

 

O monômero éter diglicidil de bisfenol A (DGEBA) possui dois grupos 

epóxi em sua estrutura, sendo bifuncional em sua reação com os hidrogênios da 

amina. Em reações de homopolimerização ou com anidridos cíclicos, o DGEBA 

é tetrafuncional. A condição necessária para a formação de uma resina epóxi 

reticulada é que pelo menos um dos monômeros envolvidos na reação tenha 

funcionalidade superior a dois, assim, na reação típica do DGEBA com aminas, 

a formação de ligações cruzadas requer que a amina tenha uma funcionalidade 

superior a 2 (mais de 2 hidrogênios na estrutura).  Tipicamente, diaminas 

alifáticas, cicloalifáticas ou aromáticas são utilizadas para gerar um polímero 

reticulado por reação com DGEBA66. 

Na reação de homopolimerização (Figura 8), os grupos epóxi podem 

reagir tanto com espécies nucleofílicas como eletrofílicas, assim, tanto os ácidos 

de Lewis como as bases são capazes de iniciar a polimerização em cadeia do 

monômero epóxi67. A propagação procede através da polimerização aniônica ou 
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polimerização catiônica. A polimerização em cadeia de monômero epóxi com 

dois ou mais grupos epóxi na estrutura conduzem a reticulação68. 

 

 

 

 

Figura 8: Reação de homopolimerização68. 

 

 

3.4 - Síntese de micro/nanocápsulas de epóxi 

Liang et al. 22 sintetizaram microcápsulas de epóxi(éter diglicidil de 

bisfenol A)  com casca de poli(ureia-formaldeído) e submeteram as mesmas a 

tratamentos térmicos durante 2 h nas temperaturas de 100 °C, 120 °C, 140 °C, 

160 °C, 180 °C, e 200 °C. As microcápsulas foram caracterizadas por MEV, 

FTIR, DSC, e análise termogravimétrica (TGA). Os efeitos da morfologia da 

superfície, da espessura da casca da parede e do diâmetro das microcápsulas 

na estabilidade térmica das mesmas foram investigados. Os mecanismos de 

danos térmicos nas microcápsulas em temperaturas mais baixas (< 252 °C) 

causaram a difusão do material do núcleo para fora da casca, devido à 

incompatibilidade da expansão térmica entre os materiais do núcleo e da casca. 

Por outro lado, os mecanismos de danos térmicos das microcápsulas em 

temperaturas mais elevadas (> 251 °C) são a decomposição dos materiais do 

núcleo e da casca. Aumentar a espessura da casca e da compacidade da 

superfície pode aumentar significativamente as temperaturas de perda de massa 

das microcápsulas. A espessura da casca de 30 ±5 µm e uma superfície mais 
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lisa ocasionam maior estabilidade térmica, possibilitando que as microcápsulas 

se mantenham intactas até aproximadamente 180°C.  

Liang et al. 69 sintetizaram e caracterizaram microcápsulas de poli(uréia-

formaldeido) com núcleo epóxi (éter diglicidil de bisfenol A + 1-butil éter 

glicidiléter). As microcápsulas foram sintetizadas através da polimerização in situ 

e caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscópia 

óptica, espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), 

calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise termogravimétrica. A taxa 

em massa de poli(uréia-formaldeído), a taxa de agitação e propriedades físicas 

das microcápsulas foram investigadas. Os resultados indicaram que as 

superfícies das microcápsulas são compostas de aglomerados de 

nanopartículas de PUF, e a morfologia da superfície das microcápsulas pode ser 

controlada pela seleção de diferentes parâmetros do processo. As 

microcápsulas exibiram uma boa estabilidade de armazenamento a temperatura 

ambiente e mostraram-se quimicamente estáveis antes da temperatura de 238 

°C. A Figura 9 mostra a análise de DSC em que o pico endotérmico entre 238 

°C e 250 °C é resultante da decomposição da casca, enquanto o pico exotérmico, 

que não pode ser completamente observado pela análise de DSC (acima de 300 

°C) pode ter sido originado pela contínua polimerização do núcleo do material. 

 

 

Figura 9: Análise de DSC das microcápsulas com casca de poli(uréia-formaldeíldo) 

(Adaptado de 69). 
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Cosco et al.  70 estudaram as propriedades físicas de microcápsulas de 

poli(uréia-formaldeido) contendo monômero epóxi, que foram preparadas por 

polimerização in situ do monômero em uma emulsão de óleo em água. Análise 

de calorimetria exploratória diferencial (DSC), análise termogravimétrica, e 

análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas. 

Verificou-se que a quantidade de resina epóxi encapsulada, bem como a 

extensão da polimerização de poli(ureia-formaldeído) depende da temperatura 

da reação e da velocidade de agitação. 

Zhang et al. 64 produziram microcápsulas com casca de ureia-formaldeído 

contendo monômero (DGEBA), que foi encapsulado a fim de garantir a 

miscibilidade entre o agente de reparo e compósitos com matriz epóxi. Em 

seguida, um complexo (CuBr2(2-MeIm)4) contendo brometo de cobre (CuBr2) e 

2-metilimidazole(2-MeIm) foi sintetizado como endurecedor latente do agente 

encapsulado. O complexo possui estabilidade térmica e seria dissociado 

novamente em (CuBr2) e (2-MeIm) em torno de 130-170 °C. Concluiu-se que o 

sistema estudado é mais compatível com a matriz epóxi do que quando se usa 

DCPD como agente encapsulado, uma vez que o compósito de matriz epóxi 

usualmente utiliza amina como agente de cura. A Figura 10 mostra o desenho 

esquemático do processo de autorreparo em compósito com matriz epóxi.  

 

 

Figura 10: Processo de autorreparo em compósitos com matriz epóxi             
(Adaptado de 64). 
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Giamberine et al. 29 sintetizaram microcápsulas de epóxi (éter diglicidil de 

bisfenol A) e ácido carboxílico por polimerização interfacial, as quais foram 

caracterizadas por microscopia ótica e microscopia eletrônica de varredura. Os 

experimentos realizados utilizando baixa taxa de agitação produziram 

microcápsulas maiores, na faixa de 100-400 µm, e altas taxas de agitação 

produziram microcápsulas menores, na faixa de 10- 50 µm. 

Yuan et al. 71 sintetizaram microcápsulas de epóxi utilizando o monômero 

éter diglicidil de bisfenol A (DGEBA) com casca de poli(ureia-formaldeído) 

através da polimerização in situ, e utilizaram o éter glicidil 1-butil (BGE) como 

solvente para o monômero epóxi. Diferentes formulações foram elaboradas para 

avaliar os efeitos do tipo e concentração de emulsificante, e da taxa de 

aquecimento. Os efeitos desses parâmetros de processamento no tamanho e na 

morfologia da superfície das microcápsulas foram discutidos. A morfologia das 

microcápsulas foi observada usando microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

e microscópia ótica (OM). Os resultados indicaram que a formação das 

microcápsulas foi afetada pelo tipo de emulsificante, e o tamanho das mesmas 

pode ser controlado pela sua concentração. 

Yuan et al. 72 sintetizaram microcápsulas de epóxi (éter diglicidil de 

bisfenol A) com casca de poli (melamina-formaldeído) através da polimerização 

in situ e microcápsulas contendo mercaptano (endurecedor) encapsulado 

utilizando uma técnica de infiltração. As microcápsulas contendo como agente 

ativo do núcleo o endurecedor e o monômero epóxi foram inseridos em uma 

matriz epóxi. Alta eficiência de autorreparo pode ser adquirida em níveis baixos 

de conteúdo das cápsulas, de modo que as propriedades mecânicas da matriz 

são insignificantemente afetadas, pois o agente de cura possui alta fluidez, 

reatividade e pertence à mesma família do polímero da matriz. A cura da trinca 

ocorre na temperatura ambiente, resultando em reparos com eficácia 

satisfatória. 

Sottos et al. 27 sintetizaram microcápsulas de epóxi com casca de 

poli(ureia-formaldeído) por polimerização in situ utilizando os monômeros éter 

diglicidildebisfenol A (DGEBA) e  éter diglicidil de bisfenol F (DGEBF). Os 

solventes clorobenzeno, fenilacetato e fenilacetato de etila (EPA) foram 

utilizados para diluir os monômeros, diminuindo assim sua viscosidade. Os 

autores destacaram ainda que somente os solventes com constantes dielétricas 
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(ɛ) entre 5 e 38 são adequadas para serem utilizadas em formulações de 

autorreparo. Microcápsulas contendo epóxi-solvente foram produzidas contendo 

diâmetro entre 10 a 300 µm através do controle da taxa de agitação. A presença 

do monômero epóxi e de solvente foi confirmada através de análise de 

calorimetria exploratória diferencial (DSC) (Figura 11). As microcápsulas 

mostraram requisitos satisfatórios para aplicações de autorreparo, tais como, 

estabilidade térmica e uma eficiente ruptura in situ para liberar o agente ativo. 

 

 

Figura 11: Análise de DSC e TGA do núcleo das microcápsulas (Adaptado de 27). 

 

Sottos et al. 73 desenvolveram um método para preparação de 

microcápsulas contendo amina reativa, com potencial em aplicações de 

autorreparo de materiais poliméricos. As microcápsulas foram preparadas 

através da polimerização interfacial de isocianato com amina, e estabilizadas por 

uma emulsão pickering inversa. As microcápsulas foram secas e dispersas em 

epóxi de 26 ± 10 μm, e a distribuição de tamanhos são mostradas na Figura 12. 

A análise por espectrometria de massa do material do núcleo da casca indicou 

a presença do material de partida desejado, e o conteúdo de enchimento foi 

estimado em 55% em peso por análise termogravimétrica. As cápsulas 

libertaram o material do núcleo após ruptura e foram capazes de formar epóxi 

por meio de reações de cura, possibilitando a obtenção de uma película de 

polímero. 
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Figura 12: Distribuição de tamanhos das microcápsulas (Adaptado de 73). 

 

Lee et al. 74 sintetizaram microcápsulas com casca de poli(melamina-

formaldeído) (PMF) e núcleos de epóxi e mercaptan (endurecedor). O 

comportamento micromecânico das microcápsulas foi testado por intermédio da 

nanoindentação. Os tamanhos das partículas ficaram na faixa de 10-150 µm 

para o monômero epóxi, e 20-300 µm para o endurecedor. O tamanho e o 

componente das microcápsulas (isto é, endurecedor ou resina) têm um efeito 

significativo nas suas propriedades micromecânicas. A Figura 13 mostra a 

morfologia das microcápsulas sintetizadas através da análise por microscopia 

eletrônica de varredura. 

 

 
Figura 13: a) Microcápsulas com núcleo de epóxi. b) Microcápsulas carregadas com 

endurecedor (Adaptado de 74). 
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Wang et al. 63 estudaram o efeito das condições de síntese, tais como 

agitação, tempo de reação e diferentes emulsificantes, nas propriedades físicas 

de microcápsulas de epóxi(DGEBA) com casca de poli(ureia-formaldeído). A 

síntese foi realizada através da polimerização in situe para avaliar o efeito de 

diferentes emulsificantes nas propriedades das microcápsulas, estas foram 

sintetizadas utilizando sulfato dodecil de sódio(SDS) e sulfonato docecil benzeno 

de sódio(SDBS), respectivamente. Caracterizações por DSC, FTIR, microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e microscopia ótica (MO) foram realizadas. 

Considerando o tamanho e a qualidade da microcápsula, a condição de síntese 

ideal foi encontrada quando se utilizou 1,5% de SDBS. As microcápsulas 

sintetizadas apresentaram propriedades adequadas para aplicações de 

autorreparo.  

Liu et al. 17 produziram microcápsulas de epóxi, com casca epóxi-amina, 

pela técnica de polimerização interfacial, sem necessidade da utilização de 

catalisador. Quimicamente, o processo de autorreparo é alcançado através de 

dois processos de polimerização: a reação de cura da resina epóxi com a 

poliamida, que se baseia na polimerização dos grupos epóxi e grupos amino, e 

a polimerização entre moléculas de resina epóxi sob condições alcalinas. Na 

casca, epóxi-amina a resina epóxi podem reagir com vários tipos de amina, em 

diferentes temperaturas, sem necessidade de ajustar o pH do sistema, 

diferentemente dos outros materiais utilizados como casca, tais como poli (uréia-

formaldeído) e poli (melamina-formaldeído). As microcápsulas foram 

caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), e o 

comportamento de autorreparo foi investigado por meio de espectroscopia 

eletroquímica de impedância (EIS). Os resultados experimentais demonstraram 

que os revestimentos preparados com 20 wt% de microcápsulas tiveram um 

melhor desempenho de autorreparo entre todos os que foram produzidos. 

White et al. 24 produziram microcápsulas de epóxi com casca de poli(uréia-

formaldeido), através da polimerização in situ. Microcápsulas de amina foram 

sintetizadas por infiltração a vácuo depoliamina alifática nas microcápsulas ocas 

de poli(ureia-formaldeído). Ambas microcápsulas foram incorporadas em uma 

matriz epóxi. A razão em massa de cápsulas amina:epóxi foi de 4:6, e uma média 

eficiência de autorreparo foi encontrado para cápsulas de amina de 7 w% e 

cápsulas de epóxi de 10,5 w%. A estabilidade do sistema de autorreparo foi 
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demonstrada para 6 meses em condições ambiente. Os corpos de prova foram 

submetidas a reação de pós-cura a 121 °C, por vários tempos, os resultados dos 

ensaios de fratura, mostraram, que a pós-cura a 121 °C por 1 h reduziu a 

eficiência de autorreparo de 85% para 46% e para 35% após 8 h. A redução da 

eficiência de autorreparo foi atribuída à difusão da amina encapsulada a 

temperatura elevada. 

Wang et al. 75 sintetizaram microcápsulas contendo epóxi encapsulado, 

através da polimerização interfacial, utilizando os mesmos reagentes e 

parâmetros de Liu et al. 17. As microcápsulas foram incorporadas em 

revestimentos de epóxi/poliamida e durante o processo de síntese 3,5 g de 

etilenodiamina foi adicionada na etapa de polimerização interfacial. O 

desempenho de proteção e o efeito de autorreparo foram caracterizados por 

espectroscopia eletroquímica de impedância (EIS) e microscopia eletrônica de 

varredura. A partir da análise por EIS e de um exame visual, verificou-se que o 

revestimento epóxi foi restaurado após a ruptura das cápsulas. Na Figura 14a é 

possível observar que o revestimento de epóxi/poliamida possui uma superfície 

lisa quando as microcápsulas contendo epóxi encapsulado foram adicionadas 

ao revestimento. A adição das microcápsulas ocasiona uma superfície mais 

áspera (Figura 14b) e, portanto, o revestimento II tem uma superfície mais 

áspera que o revestimento I. As microcápsulas foram dispersas uniformemente 

na matriz do revestimento, o qual ao ser riscado ocasiona a ruptura das 

microcápsulas sob tensão local, liberando o epóxi encapsulado, que encontra o 

agente de cura (poliamida contida na matriz) ocorrendo assim o autorreparo do 

revestimento. 

 

 

Figura 14: a) Revestimento I. b) Revestimento II. c) Esquema do revestimento II no 
substrato (Adaptado de 75). 
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Wang et al. 63 sintetizaram microcápsulas de epóxi com casca de poli 

(melamina-formaldeído) através da polimerização in situ. O monômero DGEBA 

foi diluído em éter glicidilfenil (PGE). As microcápsulas foram caracterizadas por 

FTIR, microscopia ótica, analisador do tamanho de partículas a laser e análise 

termogravimétrica. Os resultados indicaram que a formação das microcápsulas 

é afetada pelo tipo de diluente do monômero epóxi e pelo tipo de emulsificante 

utilizado na síntese. As microcápsulas obtidas apresentaram diâmetro na faixa 

de 67 a 201 µm, e a análise termogravimétrica indicou estabilidade térmica das 

microcápsulas até 235 °C.  

Xiulan et al. 76 estudaram o efeito das condições de processamento nas 

propriedades de microcápsulas de epóxi com casca de poli(ureia-formaldeído) 

utilizando a técnica de polimerização interfacial. A taxa em massa de 

núcleo/casca e a concentração do emulsificante na distribuição, topografia e taxa 

de encapsulamento das microcápsulas foram investigados. As microcápsulas 

foram caracterizadas por microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura, 

análise térmica e FTIR. As microcápsulas foram sintetizadas com diâmetro 

médio de 548,6 nm e exibiram estabilidade térmica abaixo de 225 °C. O resultado 

de FTIR indicou que a resina de poli(ureia-formaldeído) foi formada e que o 

material do núcleo foi encapsulado. 

Hosur et al. 65 sintetizaram microcápsulas de epóxi (contendo o monômero 

DGEBA) com casca de poli(ureia-formaldeído) através da polimerização in situ, 

a Figura 15 mostra o sistema de síntese utilizado. As microcápsulas foram 

caracterizadas por FTIR, MEV e análise termogravimétrica, e apresentaram 

tamanho na faixa de 30 a 100 µm, mostrando-se termicamente estáveis até 210 

°C, sem nenhuma significante decomposição. Similar método foi utilizado para 

produzir microcápsulas ocas, para obtenção de microcápsulas de amina através 

de infiltração a vácuo de amina nas mesmas. As microcápsulas foram inseridas 

em compósitos reforçados com fibras, e o efeito de autorreparo foi alcançado em 

termos de redução da área dos danos e restauração das propriedades 

mecânicas.  
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Figura 15: Sistema de síntese utilizado na síntese de microcápsulas com monômero 
epóxi encapsulado65. 

 

Khoee et al. 28 utilizaram a metodologia de superfície de resposta para 

otimizar o tamanho e o conteúdo do núcleo epóxi em nanocápsulas utilizadas 

para aplicações de autorreparo de revestimentos. As nanocápsulas foram 

preparadas por polimerização in situ, e a Figura 16 mostra a metodologia 

utilizada para obtenção das mesmas. Três parâmetros tiveram um efeito 

importante em suas propriedades: a concentração de emulsificante, a taxa de 

agitação e o tempo de sonicação. Esses parâmetros foram modificados para 

preparar nanopartículas com alto percentual de núcleo (68,7%) tamanho 

pequeno (165nm). Os resultados mostraram estabilidade das cápsulas acima de 

150 °C, o que possibilita sua aplicação em revestimentos e materiais compósitos. 

As nanocápsulas contendo monômero epóxi encapsulado e amina encapsulada 

foram incorporadas em um revestimento de resina epóxi, o qual foi aplicado a 

uma placa de aço. Após 30 dias de imersão em uma solução de 3,5% de NaCl, 

a resistência à corrosão da placa de aço com revestimento contendo as 

nanopartículas foi 38 vezes maior comparado a placa com revestimento puro. 
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Figura 16: Esquema do método para preparação de nanocápsulas de epóxi com 
casca de poli(ureia-formaldeído) (Adaptado de 28 ) 

 

Halder et al. 77 sintetizaram microcápsulas contendo epóxi encapsulado 

(monômero DGEBA) e de endurecedor poliamina com casca de 

polimetilmetacrilato utilizando a técnica de evaporação de solvente, e uma alta 

concentração de emulsificante sulfato dodecil de sódio (SDS) foi adicionada a 

síntese. As microcápsulas duplas na proporção em peso 1:1 foram introduzidas 

em um adesivo epóxi para estudar o efeito de autorreparo. A morfologia, a 

estrutura química e as características térmicas das microcápsulas foram 

caracterizadas respectivamente por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

(FTIR) e análise termogravimétrica (TGA). O tamanho médio das microcápsulas 

de epóxi 37,3 ± 5 µm e das microcápsulas de endurecedor foi de 41,3 ± 5 µm. A 

inserção dos dois tipos de microcápsulas na matriz epóxi reduziu a tensão de 

cisalhamento das juntas adesivas, o que pode ser atribuído à geração de 

concentrações de tensões devido ao tamanho micrométrico das cápsulas. 

Roy et al. 78 sintetizaram microcápsulas com casca de epóxi contendo 

amina reativa(trietilenotetramina (TETA), através da polimerização interfacial. O 

encapsulamento da amina foi alcançado por sua reação interfacial com epóxi, 
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formando uma casca reticulada e deixando uma quantidade de amina sem reagir 

no núcleo (Figura 17), que posteriormente pode servir para cura da resina epóxi. 

Os efeitos de parâmetros experimentais, incluindo temperatura de reação, 

velocidade de agitação e a proporção de concentração epóxi/amina na formação 

de microcápsulas foram investigados. Emulsificantes poliméricos foram 

utilizados para estabilizar a suspensão e modular a distribuição de tamanhos das 

partículas das microcápsulas resultantes. A maior taxa de encapsulamento foi 

obtida quando a reação foi mantida a 70 °C sob agitação (600 rpm). 

 

 

Figura 17: Esquema do processo de encapsulamento de amina (Adaptado de 78). 

 

Ollier et al. 79 sintetizaram microcápsulas carregadas com epóxi (éter 

diglicidil de bisfenol F) e com casca de poli(melamina-formaldeído) através da 

polimerização in situ. A síntese foi estudada e otimizada alterando-se os 

seguintes parâmetros: tipo e concentração de emulsificante, condições da 

emulsão e ajuste de pH durante a reação de polimerização. A morfologia, 

estrutura química, composição e propriedades térmicas foram caracterizadas por 

microscopia eletrônica de varredura e microscopia óptica, espectroscopia de 

infravermelho por transformada de Fourier, análise termogravimétrica e 

calorimetria diferencial de varredura. Verificou-se que a qualidade, tamanho e 

morfologia da superfície das microcápsulas dependeram fortemente do ajuste do 

pH durante a polimerização in situ. Além disso, o tipo e concentração ideal do 

emulsificante dependia do estágio de ajuste do pH ácido. Microcápsulas 

esféricas com diferentes tamanhos e distribuições, estabilidade térmica 
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melhorada e alto teor de núcleo foram obtidos por otimização dos parâmetros de 

reação, e as mesmas mantiveram-se estáveis por mais de um ano. Os resultados 

indicaram que as microcápsulas produzidas são adequadas para o 

desenvolvimento de materiais autorreparáveis. 
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4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 – MATERIAIS 

Para a síntese de microcápsulas de epóxi, os materiais listados na Tabela 

1 foram utilizados. 

 

Tabela 1: Reagentes utilizados na síntese das microcápsulas 

Reagentes  Marca Densidade 

Diglicidil éter de 

bisfenolA (DGEBA) 

HUNTSMAN 1,16 g/mL 

Etilenodiamina 

(EDA) 

Sigma-Aldrich 0,896-0,898 g/mL 

Goma-arábica Elias & Alexandria 

Indústria e Comércio de 

Equipamentos para 

Laboratório LTDA 

- 

Tween 80 Oxiteno 1,06 - 1,09 g/mL 

Água deionizada  1 g/mL 

Ampreg 26 (sistema 

endurecedor  + 

monômero epóxi)  

Barracuda advanced 

composites 

- 

Acetona Quimibrás Indústrias 

Químicas S.A. 

- 

 

 

Para a montagem do sistema de síntese, utilizou-se uma barra magnética 

(Spinbar), um béquer de 200 mL, um termômetro e uma placa de aquecimento 

com agitação magnética máxima de até 2000 rpm (IKA – RH basic 2). Na placa 

de aquecimento, a posição n° 1 da agitação corresponde a aproximadamente 

300 rpm e a posição n° 4 corresponde a aproximadamente 1000 rpm. 
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4.2 – MÉTODOS 

4.2.1 - Síntese de microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 

Na síntese das microcápsulas com epóxi encapsulado, uma quantidade 

de monômero EDA reage com monômero DGEBA, resultando na formação da 

casca das microcápsulas na interface orgânico-aquosa. Porém, além da 

formação da casca das microcápsulas, ocorre a polimerização indesejada de 

epóxi no meio reacional. Dessa forma, para diminuir essa ocorrência e obter 

microcápsulas com tamanhos adequados para aplicações em sistemas de 

autorreparo, formulações baseadas no diagrama de misturas foram elaboradas 

tendo como base trabalhos anteriores17,76,80.  Além disso, testes preliminares de 

síntese de microcápsulas epóxi foram realizados experimentalmente para ajustar 

os parâmetros de agitação durante a polimerização. A Tabela 2 mostra as 

condições em que foram realizadas as sínteses iniciais. 

 

Tabela 2: Testes preliminares de síntese de microcápsulas com epóxi 
encapsulado e casca de epóxi-amina. 

 Agitação 

   (rpm) 

Temperatura 

(°C) 

Goma-

arábica (g)  

Monômero 

epóxi (g) 

Água 

deionizada 

(g) 

EDA 

(g) 

 

Teste 

1 (1P) 

 

1°etapa:1250 

2°etapa:1000 

3°etapa:1000 

 

1° etapa: 40 

2° etapa: 60 

3° etapa: 60 

 

 

1,4 

 

 

20 

 

 

40 

 

4

4,6 

 

 

Teste 

2 (2P) 

 

1°etapa:1000 

2°etapa: 500 

3°etapa: 500 

 

1° etapa: 40 

2° etapa: 60 

3° etapa: 60 

 

 

1,4 

 

 

20 

 

 

40 

 

3

3,5 

 

Teste 

3 (3P) 

 

1°etapa:1000 

2°etapa: 300 

3°etapa: 300 

 

 

1° etapa: 40 

2° etapa: 60 

3° etapa: 60 

 

 

1,4 

 

 

20 

 

 

40 

 

3

3,5 
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4.2.2 - Diagrama de Misturas 

As formulações baseadas no diagrama de misturas utilizaram três 

componentes: água deionizada, monômero epóxi e emulsificante (goma-arábica 

e Tween-80). O espaço da mistura é um triângulo, com os vértices 

correspondendo aos componentes puros, e os lados correspondendo às 

misturas binárias. Ao se alterar a composição de um reagente, a composição 

dos outros deve também ser alterada, de forma que a composição total da 

mistura corresponda a 100%. Neste trabalho, as composições elaboradas 

basearam-se no fato de que a maior parte dos trabalhos de síntese de 

microcápsulas com epóxi encapsulado utiliza emulsões de óleo em água (ou 

seja, a fase aquosa está presente em maior percentual na composição da 

emulsão), assim as composições concentraram-se na região esquerda do 

diagrama. A Figura 18 mostra as formulações baseadas no diagrama de 

misturas, e nas Tabelas 3 a 6 pode-se verificar os valores percentuais e em 

gramas utilizados para cada composição estudada. O emulsificante é muito 

importante para a estabilidade da emulsão, uma vez que envolve as gotículas de 

monômero DGEBA, resultando em uma película hidrofílica. Assim, optou-se por 

percentuais 3% 5% e 7,5% de emulsificante para avaliar o efeito do aumento de 

sua concentração nas formulações realizadas.  

O monômero etilenodiamina (EDA) não fez parte da formulação do 

diagrama de misturas por ser um reagente, que é adicionado na etapa em que 

ocorre a polimerização interfacial, além disso, se for adicionado em quantidades 

que não são adequadas irá polimerizar todo o monômero epóxi utilizado na 

síntese não ocorrendo assim a formação das microcápsulas. O monômero EDA 

foi adicionado de acordo com a quantidade descrita na literatura75, que descreve 

uma quantidade de 3,5 g de EDA para uma quantidade de 20 g de monômero 

DGEBA.  Assim, ao se alterar a quantidade de monômero DGEBA utilizado nas 

formulações, calculava-se a quantidade de EDA a ser adicionada na 

polimerização interfacial.  
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Figura 18: a) Diagrama de misturas obtido para o monômero DGEBA, goma-arábica e 

água deionizada; b) Diagrama misturas obtido para o monômero DGEBA, Tween 80 e 

água deionizada. 

 

Tabela 3: Formulações fixando o percentual ou peso de água deionizada. 

 G1 água          

CTE (%) 

G1água 

CTE (g) 

G2 água 

CTE (%) 

G2 água 

CTE (g) 

G3 água 

      CTE (%) 

G3 água 

 CTE (g) 

Água 

deionizada 

 

70 

 

42,98 

 

70 

 

42,98 

 

70 

 

42,98 

Goma- 

     Arábica 

 

3 

 

1,84 

 

5 

 

3,07 

 

7,5 

 

4,6 

Monômero 

epóxi 

 

27 

 

16,58 

 

25 

 

15,35 

 

22,5 

 

13,81 

Etilenodiamina  

4,51 

 

2,90 

 

    4,18 

 

2,68 

 

3,78 

 

2,42 
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Tabela 4: Formulações fixando o percentual ou peso de emulsificante. 

 G4 goma 

cte (%) 

G4 goma 

cte (g) 

 G5 goma  

   cte (%)  

G5 goma 

cte (g) 

G6 goma    

cte(%) 

G6 goma 

cte (g) 

Água 

deionizada 

 

72,57 

 

44,56 

 

64,43 

 

39,56 

 

67 

 

41,14 

Goma- 

 Arábica 

 

3 

 

1,84 

 

3 

 

1,84 

 

3 

 

1,84 

Monômero epóxi  

24,43 

 

   15 

 

 32,57 

 

 20 

 

30 

 

18,42 

Etilenodiamina  

4,10 

 

2,63 

 

5,39 

 

3,5 

   

4,96 

 

3,22 

 

Tabela 5: Formulações fixando o percentual ou peso de monômero epóxi. 

 G4 epóxi 

cte (%) 

G4 epóxi 

cte (g) 

 G7epóxi 

ctecte      cte (%) 

G7 epóxi 

cte (g) 

G8epóxi 

cte (%) 

G8 epóxi 

cte (g) 

Água 

deionizada 

 

72,57 

 

44,56 

 

70,57 

 

43,35 

 

68,07 

 

41,81 

Goma- 

Arábica 

 

3 

 

1,84 

 

5 

 

3,08 

 

7,5 

 

4,60 

Monômero epóxi  

24,43 

 

15 

 

24,43 

 

15 

 

24,43 

 

15 

Etilenodiamina  

4,10 

 

2,63 

 

4,10 

 

2,63 

 

4,10 

 

      2,63 

 

Tabela 6: Formulações utilizando Tween 80 como emulsificante. 

 T1 

epóxi  

cte (%) 

T1 epóxi 

cte (g) 

T2 epóxi   

cte (%) 

T2 epóxi 

cte (g) 

T3 epóxi 

cte (%) 

T3 epóxi 

cte (g) 

Água deionizada  

72,61 

 

44,58 

 

70,61 

 

43,35 

 

68,11 

 

41,81 

Tween 80  

3 

 

1,84 

 

5 

 

3,08 

 

7,5 

 

4,60 

Monômero epóxi  

24,39 

 

15 

 

24,39 

 

15 

 

24,39 

 

15 

Etilenodiamina  

   4,10 

 

2,63 

 

4,10 

 

2,63 

 

4,10 

 

2,63 
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Para melhor compreensão do processo de síntese,  este foi dividido em 

três etapas, o fluxograma do processo de síntese é mostrado na Figura 19: 

Emulsão (1° etapa): Em um béquer adicionou-seágua deionizada, 

monômero DGEBA e emulsificante (goma arábica para as formulações iniciadas 

pela letra G e Tween 80 para as formulações iniciadas pela letra T). A quantidade 

para cada um dos três reagentes adicionados foi de acordo com as composições 

descritas as Tabelas 3, 4, 5 e 6. Em seguida,o béquer foi colocado sobre uma 

placa de aquecimento com agitação magnética. Nesta etapa, a temperatura e a 

agitação foram mantidas respectivamente a 40 °C e 1000 rpm, durante 30 min.  

Estabilização da emulsão (2° etapa): Ao término da 1° etapa, a 

velocidade de agitação foi reduzida para 300 rpm, pois o tamanho da 

microcápsula, e  a espessura do invólucro diminuem para taxas de agitação 

crescentes1. Aumentou-se a temperatura para 60 °C e, visando obter uma 

emulsão uniforme, essas condições foram mantidas durante 2 h. 

Polimerização interfacial (3° etapa): Após o término da segunda etapa, 

gotas de etilenodiamina (EDA) foram adicionadas de acordo com a quantidade 

descrita nas Tabelas 2, 3, 4 e 5. Para cada formulação, as condições 

mencionadas na etapa anterior para a temperatura e a agitação foram mantidas 

por mais 2 h.  
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Figura 19: Fluxograma das etapas utilizadas para obtenção das microcápsulas. 

 

Na Figura 20 é possível observar o sistema utilizado para síntese das 

microcápsulas e na Figura 21 é possível observar gotículas de monômero epóxi 

em suspensão. 

 

 

Figura 20: a) Sistema utilizado para obtenção das microcápsulas constituído da placa 
de aquecimento com agitação magnética, béquer e termômetro; b) Emulsão composta 

do monômero DGEBA, água deionizada e emulsificante; c) Microcápsulas de epóxi 
obtidas utilizando como emulsificante goma-arábica. 
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Figura 21: Gotículas de monômero epóxi em suspensão. 

 

4.2.3 - Rendimento das reações utilizando o diagrama de misturas 

Após a secagem ao ar por 24 h, as microcápsulas sintetizadas para cada 

formulação foram pesadas em uma balança da SHIMADZU (AUY220) com 

capacidade máxima de 220 g e leitura de 0,1 mg, visando analisar o rendimento 

obtido em cada condição de síntese. 

4.3–Caracterização das microcápsulas 

4.3.1-Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A análise de MEV foi realizada utilizando um microscópio Hitachi com 

software TM3000. A amostra foi colocada em uma fita condutora de carbono e, 

para contagem das partículas, utilizou-se o freeware Image J, que permitiu a 

contagem de partículas e a obtenção do diâmetro médio para uma quantidade 

definida de microcápsulas. 

4.3.2-Taxa de encapsulamento 

A quantidade de monômero epóxi encapsulado foi determinada pelo 

método de extração, com base no princípio da dissolução seletiva. O processo 

foi realizado da seguinte forma: inicialmente, uma quantidade em massa de 
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microcápsulas (Wi) foi esmagada adequadamente com um pistilo em um 

cadinho, e em seguida a amostra foi transferida para um béquer. O cadinho e o 

pistilo foram lavados com acetona e o resíduo foi adicionado ao béquer. 

Posteriormente, uma quantidade apropriada de acetona suficiente para cobrir a 

amostra foi adicionada no béquer, que foi colocado sob condição ultra-sônica 

durante 30 min. Após a realização desse processo, a amostra ficou 48 h à 

temperatura ambiente e em seguida foi filtrada.  O béquer foi lavado com acetona 

para coletar o material residual. A massa final foi medida e anotada como Wr.  A 

Equação 1 mostra o cálculo da taxa de encapsulação. Na Figura 22 é possível 

observar as microcápsulas no cadinho. 

Taxa de encapsulação = [(W i – Wr)/ Wi]100% (Eq. 1) (Adaptado de LIU et 

al.17). 

 

Figura 22: Microcápsulas esmagadas em um cadinho durante o processo para 
obtenção da taxa de encapsulamento. 

 

4.3.3 - Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) 

A análise de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

FTIR foi realizada utilizando refletância total atenuada (ATR) e o cristal de 

seleneto de Zinco. A caracterização foi realizada à temperatura ambiente, na 

faixa de número de onda de 4000 – 500 cm-1, em um equipamento da 

SHIMADZU.  
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4.3.4 - Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

A análise de calorimetria exploratória diferencial foi realizada em 

equipamento de modelo Q20 da TA Instruments. Para realização da análise 

utilizou-se atmosfera de nitrogênio para medir o fluxo de calor de 25 a 400 °C, 

com uma taxa de aquecimento de 10 °C/ min 27,74.  

4.3.5 - Tratamento térmico realizado em uma mufla 

Para realização do tratamento térmico utilizou-se uma mufla com marca 

eh EDG e modelo eh EDG3P-S 7000. O tratamento térmico foi realizado a uma 

taxa de 10 °C/min até a temperatura de 170 °C, ao chegar nesta temperatura a 

amostra permaneceu por 20 min. 

4.3.6 - Avaliação do efeito de autorreparo e habilidade anticorrosiva 

A avaliação da habilidade anticorrosiva foi realizada para revestimentos 

de epóxi contendo microcápsulas, colocados sob substratos metálicos, visando 

observar o efeito da adição das microcápsulas no retardo da velocidade de 

corrosão (Figura 23). Microcápsulas de epóxi com casca epóxi/amina foram 

adicionadas em uma formulação contendo resina epóxi e catalisador (utilizou-se 

aproximadamente 5 g de monômero epóxi e 2,5 g de catalisador para cada 

formulação de revestimento estudada). Para viabilizar o efeito da habilidade 

anticorrosiva, o catalisador foi adicionado em uma quantidade maior do que a 

recomendada, necessária para facilitar a cura do monômero encapsulado após 

a ruptura da microcápsula. Os revestimentos de epóxi foram preparados 

contendo 0,5 g e 1 g de microcápsulas da composição T3 (quantidade de epóxi 

constante), e 0,5 g de microcápsulas da composição G8 (quantidade de epóxi 

constante).  
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Figura 23: Placas antes da imersão em uma solução de 10% de NaCl. a) Sem 
revestimento; b) Com revestimento epóxi; c) Com revestimento epóxi contendo 0,5 g 
de microcápsulas da composição T3 (epóxi constante); d) Com revestimento epóxi 

contendo 1 g de microcápsulas da composição T3 (epóxi constante); e) Com 
revestimento epóxi contendo 0,5 g de microcápsulas da composição G8 (epóxi 

constante). 

 

As placas de aço foram lixadas, e os revestimentos foram aplicados por 

meio de laminação manual. Após 24 h, riscos na forma de “X” foram feitos 

utilizando um estilete e uma régua, e as placas foram colocadas em uma solução 

de 10% de NaCl. O efeito da habilidade anticorrosiva foi avaliado por meio de 

análise visual e de fotos após 1, 5, 10 e 30 dias de imersão. 

 Formulações contendo 0,5 g de microcápsulas da formulação G8 

(quantidade de epóxi constante) e 1 g da formulação T3 (quantidade de epóxi 

constante) foram vertidas em um molde de silicone para obtenção de corpos de 

prova (Figura 24). As amostras foram riscadas com um estilete e analisadas por 
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microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para a realização da análise, as 

amostras foram colocadas em uma fita condutora de carbono.  

 

 

Figura 24: Corpos de prova de epóxi contendo microcápsulas.  
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 - Microscopia eletrônica de varredura 

A análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada 

inicialmente nos testes preliminares de síntese para investigar o efeito da 

velocidade de agitação na morfologia das microcápsulas. Na Figura 25 é 

possível observar uma micrografia obtida por MEV da amostra 1P, em que foram 

obtidas microcápsulas com larga distribuição de tamanho, com diâmetro médio 

de 13 µm, relacionado com elevadas taxas de agitação utilizadas nas 1a e 2a 

etapas. Na micrografia é possível observar também algumas regiões mais 

esbranquiçadas, indicando uma possível liberação e consequente polimerização 

de agente encapsulado, devido à ruptura de algumas microcápsulas.  

 

 

Figura 25: Análise de MEV para o teste preliminar 1P. 
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As micrografias das análises de MEV da amostra obtida a partir do teste 

preliminar 2P mostram microcápsulas maiores, com diâmetro aproximado de 40 

µm. Nesta síntese, a velocidade de agitação foi reduzida visando aumentar o 

tamanho das microcápsulas, contudo, foi possível observar nas mesmas uma 

má formação, devido provavelmente a uma falta de ajuste da velocidade de 

agitação. Nas micrografias obtidas por meio das análises de MEV (Figuras 26 e 

27), foi possível verificar uma coalescência entre algumas delas. 

 

 

Figura 26: Análise de MEV para o teste preliminar 2P, nas regiões circuladas 
em vermelho observa-se a coalescência. 
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Figura 27: Análise de MEV para o teste preliminar 2P. 

 

As Figuras 28 e 29 mostram micrografias de MEV das microcápsulas 

obtidas a partir do teste preliminar de síntese 3P, em que é possível observar 

que as microcápsulas foram maiores do que as obtidas nas sínteses 1P e 2P. 

Esta síntese foi realizada utilizando na 1° etapa a agitação de 1000 rpm e na 

segunda e terceira etapas 300 rpm. Assim, esses valores foram utilizados na 

síntese de microcápsulas utilizando o diagrama de misturas. 

 

 

Figura 28: Análise de MEV para o teste preliminar 3P. 
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Figura 29: Análise de MEV para o teste preliminar 3P. 

 
5.2 - Microscopia eletrônica de varredura para as formulações do 

diagrama de misturas 

As análises de microscopia eletrônica de varredura permitiram a 

caracterização das microcápsulas com relação a sua morfologia e dimensões. 

Foi possível observar que as sínteses realizadas forneceram microcápsulas com 

larga distribuição de tamanho. É importante destacar que cápsulas muito 

pequenas ou de tamanho muito grande podem ser ineficazes para aplicações de 

autorreparo, uma vez que para o caso de cápsulas muito pequenas, o agente 

ativo (núcleo das microcápsulas) pode não ser suficiente para preencher o dano 

causado no material durante seu uso, por outro lado, para cápsulas muito 

grandes, a propagação da microtrinca pode não ser suficiente para que ocorra 

sua ruptura e haja a liberação do agente ativo. Dessa forma, sintetizar 

microcápsulas de tamanho uniforme melhora a eficiência de autorreparo.  Para 

aplicações em revestimentos autorreparáveis, o tamanho das cápsulas deve 

estar aproximadamente entre 60 e 150 µm81. 

As microcápsulas obtidas apresentaram morfologias semelhantes. Em 

algumas micrografias foi possível observar uma deformação nas mesmas (como 

por exemplo, na Figura 39), o que pode ser atribuído a difusão do material do 

núcleo através da parede da casca, como também a contração da parede do 
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invólucro. Yuan et al. 23 verificaram que as microcápsulas com menor diâmetro 

se deformam menos do que aquelas com diâmetros maiores, possivelmente, 

porque a parede da casca contrai menos para microcápsulas menores. 

As Figuras 30 a 32 mostram as micrografias das microcápsulas obtidas a 

partir das formulações com o percentual de água constante. Na Figura 33 é 

possível observar a contagem das microcápsulas em função de seus diâmetros.  

A formulação G1 água cte apresentou um diâmetro médio de 

microcápsulas de 33 µm e uma maior quantidade de cápsulas com diâmetro 

entre 22 e 44 µm, já a formulação G2 água cte forneceu partículas com diâmetro 

médio de 29 µm, apresentando uma maior quantidade de cápsulas entre 13 e 32 

µm. Na formulação G3 água cte as microcápsulas apresentaram diâmetro médio 

de 21 µm e uma maior quantidade de partículas com diâmetros entre 11 a 32 

µm. Nesta última composição foi utilizada uma maior quantidade de goma 

arábica (7,5%), e o diâmetro das cápsulas não atingiu 50 µm. Assim, para essas 

formulações, em que se utilizou o percentual de água constante, verificou-se que 

com o aumento do percentual de emulsificante e diminuição do percentual de 

monômero epóxi houve uma diminuição no diâmetro das microcápsulas obtidas. 

Xiulan et al. 76, verificaram que com o aumento da concentração de emulsificante 

ocorre a formação de uma maior quantidade de partículas não uniformes, e a 

formação de microcápsulas diminui significativamente. 
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Figura 30: a) Micrografia das microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 
sintetizadas a partir da composição G1 água cte; b) Contagem das microcápsulas em 

função do diâmetro para composição G1 água cte. 

 

 
Figura 31: a) Micrografia das microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 

sintetizadas a partir da composição G2 água cte; b) Contagem das microcápsulas em 
função do diâmetro para composição G2 água cte. 
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Figura 32: a) Micrografia das microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 
sintetizadas a partir da composição G3 água cte; b) Contagem das microcápsulas em 

função do diâmetro para composição G3 água cte. 
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Figura 33: Formulações mantendo constante o percentual de água:                 

a) Contagem de microcápsulas em função do seu diâmetro para a formulação G1.      
b) Contagem de microcápsulas em função do seu diâmetro para a formulação G2.      
c) Contagem de microcápsulas em função do seu diâmetro para formulação G3. 

 

Nas Figuras 34 a 36 é possível observar as micrografias das formulações 

G4 goma cte, G5 goma cte e G6 goma cte, e a Figura 37 mostra a contagem das 

microcápsulas em função de seus diâmetros. Para essas formulações, em que 

se manteve o percentual de emulsificante constante em 3%, ao aumentar o 

percentual de monômero epóxi e diminuir o percentual de água na formulação 

houve uma diminuição no diâmetro das partículas. Isto deve ter ocorrido porque 

o percentual de 3% de goma-arábica não foi adequada para estabilizar uma 

maior quantidade de DGEBA presente na formulação. Na formulação G4 goma 

cte, o diâmetro médio das partículas foi de 28 µm, e a maior quantidade de 

microcápsulas apresentou diâmetros na faixa de 23 a 41 µm. Na formulação G5 
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goma cte as microcápsulas apresentaram um diâmetro médio de 9 µm, e a maior 

quantidade de partículas apresentou diâmetro entre 6 e 13 µm. Já para a 

formulação G6 goma cte o diâmetro médio das partículas foi de 7 µm, e a maior 

quantidade de partículas apresentou diâmetros entre 4 e 19 µm. 

 

 
Figura 34: a) Micrografia das microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 

sintetizadas a partir da composição G4 goma cte; b) Contagem das microcápsulas em 
função do diâmetro para composição G4 goma cte. 

 

 
Figura 35: a) Micrografia das microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 

sintetizadas a partir da composição G5 goma cte; b) Contagem das microcápsulas em 
função do diâmetro para composição G5 goma cte. 
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Figura 36: a) Micrografia das microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 

sintetizadas a partir da composição G6 goma cte; b) Contagem das microcápsulas em 
função do diâmetro para composição G6 goma cte. 

 

 
Figura 37: Formulações mantendo constante o percentual de emulsificante: a) 

Contagem de microcápsulas em função do seu diâmetro para a formulação G4 goma 
cte. b) Contagem de microcápsulas em função do seu diâmetro para a formulação G5 

goma cte. c) Contagem de microcápsulas em função do seu diâmetro para a 
formulação G6 goma cte. 
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Nas Figuras 38 a 40 é possível observar as micrografias das formulações 

G7 epóxi cte e G8 epóxi cte, e na Figura 41 se observa a contagem das 

microcápsulas em função de seus diâmetros. Considerando-se o percentual de 

monômero epóxi constante ao aumentar o percentual de goma-arábica e 

diminuir o percentual de água houve um aumento na quantidade de partículas 

com diâmetros maiores o que pode ser observado para nas formulações G7 

epóxi cte e G8 epóxi cte. Na contagem das microcápsulas para a composição 

G8 epóxi cte, observa-se partículas com maiores diâmetros, com uma média de 

73 µm, e uma maior quantidade de cápsulas com diâmetro entre 54-105 µm. Foi 

possível observar então que, considerando-se as formulações elaboradas com 

goma-arábica, melhores resultados de diâmetros de partículas foram obtidos 

quando a concentração de monômero epóxi permaneceu constante.  De acordo 

com Kumar et al.81, quando microcápsulas são utilizadas em revestimentos 

autorreparáveis, o tamanho das cápsulas deve estar na faixa de 63 e 150 µm.  

 

 
Figura 38: a) Micrografia das microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 

sintetizadas a partir da composição G7 epóxi cte; b) Contagem das microcápsulas em 
função do diâmetro para composição G7 epóxi cte. 
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Figura 39: a) Micrografia das microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 

sintetizadas a partir da composição G8 epóxi cte; b) Contagem das microcápsulas em 
função do diâmetro para composição G8 epóxi cte. 

 

 

 

 
Figura 40: Micrografia das microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 

sintetizadas a partir da composição G8 epóxi cte. 
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Figura 41: Formulações mantendo constante o percentual de monômero epóxi: 

a) Contagem de microcápsulas em função de seus diâmetros para a formulação G4 
epóxi cte. b) Contagem de microcápsulas em função de seus diâmetros para a 

formulação G7 epóxi cte. c) Contagem de microcápsulas em função de seus diâmetros 
para a formulação G8 epóxi cte. 

 

Nas Figuras 42 a 44 é possível observar as micrografias das 

microcápsulas sintetizadas utilizando o percentual de monômero epóxi constante 

e Tween 80 como emulsificante, para essas formulações ao aumentar o 

percentual de emulsifcante e diminuir o percentual de água houve um aumento 

no diâmetro das microcápsulas, assim como ocorreu com as formulações em 

que se utilizou goma-arábica como emulsificante. A Figura 45 mostra  a 

contagem das microcápsulas em função de seus diâmetros para as formulações 
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T1 epóxi cte, T2 epóxi cte, e T3 epóxi cte. Analisando a  Figura 44, as  

microcápsulas da formulação T1 epóxi cte apresentaram diâmetro médio de 5 

µm e uma maior quantidade cápsulas de com diâmetro variando entre 3 e 7 µm. 

As microcápsulas sintetizadas a partir da formulação T2 epóxi cte forneceram 

diâmetro médio de 11 µm e uma maior quantidade de microcápsulas com 

tamanho entre 6 e 16 µm. O diâmetro médio das microcápsulas da formulação 

T3 epóxi foi de 19 µm, e esta composição apresentou uma maior quantidade de 

microcápsulas com diâmetros entre 11 e 32 µm. Para aplicações de autorreparo 

estes diâmetros são considerados pequenos, contudo, como as microcápsulas 

sintetizadas a partir da formulação T3 apresentaram maiores diâmetros entre as 

sínteses utilizando Tween 80, estas foram adicionadas em um revestimento 

epóxi aplicado a uma placa de aço. 

 

 
Figura 42: a) Micrografia das microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 

sintetizadas a partir da composição T1 epóxi cte; b) Contagem das microcápsulas em 
função do diâmetro para composição T1 epóxi cte. 
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Figura 43: a) Micrografia das microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 

sintetizadas a partir da composição T2 epóxi cte; b) Contagem das microcápsulas em 
função do diâmetro para composição T2 epóxi cte. 

 

 

 

 

Figura 44: a) Micrografia das microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 
sintetizadas a partir da composição T3 epóxi cte; b) Contagem das microcápsulas em 

função do diâmetro para composição T3 epóxi cte. 
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A Figura 45 mostra  a contagem das microcápsulas em função de seus 

diâmetros para as formulações T1 epóxi cte, T2 epóxi cte, e T3 epóxi cte, que 

foram elaboradas utilizando o mesmo percentual de monômero epóxi,mas 

diferentes percentuais de Tween 80 e água deionizada. Analisando a Figura 44, 

as  microcápsulas da formulação T1 epóxi cte apresentaram diâmetro médio de 

5 µm e uma maior quantidade cápsulas de com diâmetro variando entre 3 e 7 

µm. As microcápsulas sintetizadas a partir da formulação T2 epóxi cte 

forneceram diâmetro médio de 11 µm e uma maior quantidade de microcápsulas 

com tamanho entre 6 e 16 µm. O diâmetro médio das microcápsulas da 

formulação T3 epóxi cte  foi de 19 µm, e esta composição apresentou uma maior 

quantidade de microcápsulas com diâmetros entre 11 e 32 µm. Para aplicações 

de autorreparo estes diâmetros são considerados pequenos, contudo, como as 

microcápsulas sintetizadas a partir da formulação T3 epóxi cte apresentaram 

maiores diâmetros entre as sínteses utilizando Tween 80, estas foram 

adicionadas em um revestimento aplicado a uma placa de aço. 

Comparando as Figuras 41(a) e 41(b) com os as Figuras 45(a) e 45(b), 

verifica-se que o tipo de emulsificante exerce influência no tamanho das 

microcápsulas, uma vez  que para as formulações G7 epóxi cte e T2 epóxi cte, 

nas quais foram utilizados os mesmos percentuais de monômero epóxi, 

emulsificante e água deionizada, porém diferentes tipos emulsificante, os 

tamanhos das microcápsulas resultantes foram diferentes. Enquanto em T2 

epóxi cte as microcápsulas não  atingiram 50 µm, na formulação G7 epóxi cte, 

na qual foi utilizada goma-arábica como emulsificante, obteve-se microcápsulas 

com tamanhos maiores. De acordo com Xiulan et al. 76, o  tipo de emulsificante 

pode afetar diretamente o tamanho, a distribuição, a forma e a morfologia das 

microcápsulas. 
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Figura 45: a) Contagem de microcápsulas em função de seus diâmetros para a 

formulação T1 epóxi cte, com 3% de Tween 80. b) Contagem de microcápsulas em 

função de seus diâmetros para a formulação T2 epóxi cte, com 5% de Tween 80. c) 

Contagem de microcápsulas em função de seus diâmetros para a formulação T3 epóxi 

cte, com 7,5% de Tween 80. 

 

5.3 - Rendimento das reações utilizando o diagrama de misturas 

Após a secagem ao ar por 24 h, as microcápsulas obtidas para cada 

formulação foram pesadas (Tabela 7). As formulações obtidas quando goma-

arábica foi utilizada como emulsificante tiveram como resultado pouca 

quantidade de microcápsulas, enquanto que nas formulações utilizando Tween 

80, o rendimento foi superior. Na Figura 46 pode-se observar microcápsulas 

obtidas utilizando goma-arábica e Tween 80 como emulsificante, 

respectivamente. 
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Figura 46: a) Microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina, obtidas 
utilizando 7,5% de goma-arábica; b) Microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina, 

obtidas utilizando 5% de Tween 80. 

 

O emulsificante pode diminuir a energia livre Gibbs na interface de 

emulsão óleo-em-água e manter a estabilização da emulsão. Quanto mais 

estável a emulsão, maior é o rendimento das microcápsulas. Rendimentos mais 

baixos são atingidos como resultado do aumento da energia livre de Gibbs na 

interface de óleo em água 63.  

Para as formulações com percentual de água constante, o aumento da 

quantidade de emulsificante ocasionou um aumento no rendimento da reação, 

no entanto, o diâmetro médio das microcápsulas diminuiu.  De acordo com Xiulan 

et al. 76, o diâmetro das microcápsulas diminui com o aumento do percentual de 

emulsificante.  

Considerando as formulações em que o percentual de goma-arábica 

utilizado foi constante, quando se utilizou menor percentual de monômero epóxi 

e maior percentual de água (formulação G4 goma cte), o rendimento da reação 

aumentou, assim como também os diâmetros das microcápsulas.  

Para as formulações nas quais foi utilizado o percentual de monômero 

epóxi constante, com adição de goma arábica como emulsificante, foi possível 

observar que o aumento do emulsificante ocasionou uma redução no rendimento 

da reação, contudo, ao aumentar o percentual de goma arábica, o tamanho das 

microcápsulas aumentou. Dessa forma, pode-se sugerir que a diminuição no 

rendimento pode estar relacionada com um maior armazenamento do monômero 

epóxi no interior das microcápsulas. 
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Formulações utilizando o percentual de monômero epóxi constante, e 

Tween 80 como emulsificante foram feitas com as mesmas proporções das 

formulações G4 epóxi cte, G7 epóxi cte, G8 epóxi cte, e diferentes resultados 

foram obtidos.  Para as formulações T1 epóxi cte, T2 epóxi cte, T3 epóxi cte 

houve um aumento significativo no rendimento da reação, contudo o diâmetro 

médio das microcápsulas foi bem menor quando comparado com as formulações 

onde goma arábica foi utilizada.  

 

Formulações Rendimento 

(g) 

Rendimento 

(%) 

Diâmetro médio 

das microcápsulas 

(µm) 

Água constante    

 3% de goma-arábica G1 0, 0214 0,12 33 

5% de goma-arábica G2 0, 3201 2,08 29 

7,5% de goma-arábica G3    0, 6727 4,87 21 

Goma- arábica 

constante 

   

3% de goma-arábica G4 0, 2261 1,50 28 

3% de goma-arábica G5 0, 0604 0,30 9 

3% de goma-arábica G6 0, 0260   0,14 7 

Monômero epóxi 

constante 

   

3% de goma-arábica G4 0, 2261 1,50 28 

5% de goma-arábica G7 0, 1058 0,70 23 

7,5% de goma-arábica G8 0, 0895 0,59 73 

Formulações usando 

Tween 80 

   

3% de Tween 80 T1 2, 6011 17,34 5 

5% de Tween 80 T2 1, 7696 11,79 11 

7,5% de Tween 80 T3    3, 0922 20,61 19 

 

Tabela 7: Rendimento das sínteses após a secagem. 
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5.4 –Taxa de encapsulamento 

A taxa de encapsulamento corresponde ao percentual de monômero 

DGEBA, que foi encapsulado no interior da microcápsula, este cálculo foi 

realizado para as formulações em que se manteve o percentual de monômero 

epóxi constante, mas utilizaram-se diferentes tipos de emulsificantes. Pode-se 

verificar na Tabela 8 que para a formulação (G8 epóxi cte), em que a goma 

arábica foi utilizada como emulsificante, a taxa de encapsulamento do 

monômero epóxi na microcápsula foi maior quando comparada com a 

formulação (T3 epóxi cte).  As taxas de encapsulamento obtidas sugerem que a 

utilização da goma arábica foi mais efetiva para o encapsulamento do monômero 

epóxi, no entanto, a utilização deste emulsificante proporcionou um baixo 

rendimento, como pode ser verificado na seção 5.3, o que consequentemente 

aumentaria o custo para sua produção. 

 

Tabela 8: Efeito do emulsificante na taxa de encapsulamento G8 epóxi cte e T3 
epóxi cte. 

Formulações G8 epóxi cte T3 epóxi cte 

Emulsificante utilizado Goma-arábica  Tween 80 

Taxa de encapsulamento (%) 53 15 
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5.5 - Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) 

A partir das análises de FTIR (Figuras 47 a 50)  foi possível observar os 

espectros característicos do monômero DGEBA82,83,84,85. As Tabelas 9 a 12 

mostram o número de onda (cm-1) e atribuições dos espectro.Em 950-810 cm-1 

tem-se a deformação axial assimétrica do anel epóxi (C-O-C). Os números de 

onda próximos a 1250 cm-1 são atribuidos ao estiramento do anel epóxi85. O 

número de onda em 912 cm-1  é referente deformação axial assimétrica do anel 

epóxi (C-O-C) e permite avaliar a presença de grupos epóxi residuais, indicando 

se a cura foi completa com o consumo da maior parte dos grupos epóxi, assim 

a presença desse pico indica que monômero epóxi está encapsulado. Os 

espectros que possuem o número de onda de 3400  -  3300 cm-1 são atribuidos 

ao estiramento do grupo N-H da amina 85, que é referente a casca da 

microcápsula (epóxi-amina). 

 

 

Figura 47: FTIR para as composições G1 água cte, G2 água cte e G3 água cte. 

 

 



77 
 

Tabela 9: Grupos característicos para as formulações G1, G2 e G3. 

N° de onda (cm-1) Atribuição N° de onda (cm-1) Atribuição 

3437 VOH e/ou VNH 1230 V C-O-C 

2933- 2847 VaCH3  e VsCH3 1176 VC-O do éter 

2363 CO2 1031 VC-O-C 

1608 VC=O 912 VaC-O-C 

1508 V C-C do Ø 825 VaC-O-C 

           1455 V C-C do Ø   

Ø(aromático);V(estiramento ou deformação axial); Va(deformação axial assimétrica); 

Vs(deformação axial simétrica); (deformação angular); S(deformação angular simétrica). 

 

 

 

 

 
Figura 48: FTIR para as composições G4 goma cte, G5 goma cte e G6 goma cte. 
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Tabela 10: Grupos característicos para as formulações G4, G5 e G6. 

N° de onda (cm-1) Atribuição N° de onda (cm-1) Atribuição 

3424 VOH e/ou VNH 1230 V C-O do éter 

2926- 2840 VaCH3 e VsCH3 1183 V C-O do éter 

2363 CO2 1031        VC-O-C 

1601 V C=O   912     VaC-O-C 

1508   VC-C do Ø  825    VaC-O-C 

       1455    V C-C do Ø   

Ø(aromático);V(estiramento ou deformação axial); Va(deformação axial assimétrica); 

Vs(deformação axial simétrica); (deformação angular); S(deformação angular simétrica). 

 
 
 

 
Figura 49: FTIR para as composições G4 epóxi cte, G7 epóxi cte e G8 epóxi cte. 
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Tabela 11: Grupos característicos para as formulações G4,G7 e G8. 

N° de onda (cm-1) Atribuição N° de onda (cm-1) Atribuição 

3390 VOH e/ou VNH 1230 V C-O do éter 

2926- 2847 VaCH3 e VsCH3 1183 V C-O do éter 

2363 CO2 1031 VC-O-C 

1608 V C=O  912 VaC-O-C 

1508 VC-C do Ø 825 VaC-O-C 

1455 VC-C do Ø   

Ø(aromático);V(estiramento ou deformação axial); Va(deformação axial assimétrica); 

Vs(deformação axial  simétrica); (deformação angular); S(deformação angular simétrica). 

 
 
 

 
Figura 50: FTIR para as composições T1 epóxi cte, T2 epóxi cte e T3 epóxi cte. 
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Tabela 12: Grupos característicos para as formulações T1, T2 e T3. 

N° de onda 

(cm-1) 

Atribuição N° de onda (cm-

1) 

Atribuição 

3390 VOH e/ou VNH 1236 V C-O do éter 

2926 VaCH3e VsCH3 1176 V C-O do éter 

1608 VC=O 1031 VC-O-C 

1508 VC-C do Ø 912 VaC-O-C 

1462 VC-C do Ø 830 VaC-O-C 

Ø(aromático);V(estiramento ou deformação axial); Va(deformação axial assimétrica); 

Vs(deformação axial  simétrica); (deformação angular assimétrica); S(deformação angular 

simétrica). 

 

As análises de FTIR foram complementadas pelas análises de DSC, 

visando comprovar a existência da formação de microcápsulas de epóxi. 

5.6 – Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

As Figuras 51 a 54 mostram as curvas térmicas de DSC para as 

composições G4 epóxi cte, G7 epóxi cte, G8 epóxi cte e T3 epóxi cte 

respectivamente, que foram as formulações com percentual de monômero 

constante e melhores resultados de tamanho de partícula. As diferenças entre 

os valores das temperaturas obtidas estão relacionadas com a espessura da 

casca e tamanho das microcápsulas sintetizadas a partir de cada formulação 

elaborada. Liang et al. 22 mostraram que microcápsulas com parede mais 

espessa e superfície compacta podem manter-se intactas a temperaturas mais 

elevadas. 

Para a composição G4 epóxi cte (Figura 51), a transição endotérmica em 

64 °C é referente à água. Na temperatura de 128 °C tem-se uma mudança na 

linha base referente à temperatura de transição vítrea (Tg) da casca epóxi-

amina, e o pico endotérmico em 183 °C está relacionado com a volatilização de 

monômeros, oligômeros e a degradação oxidativa da casca. Roy et al. 78 
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relataram volatilização de amina e degradação oxidativa de amina em 

temperaturas de aproximadamente 210 °C. Os picos exotérmicos com máximos 

em 330 °C e 350 °C, respectivamente, estão relacionados com a reação de 

homopolimerização do monômero DGEBA27,86. De acordo com Wang et  al. 87 e 

Edwards et  al. 88, o monômero DGEBA é sensível à auto-polimerização dos 

poliéteres a altas temperaturas e na presença de impurezas, tais como 

compostos ácidos e básicos.  

 

 

 

Figura 51: Análise de DSC para a composição G4 epóxi cte. 

 

 Na Figura 52 é possível observar o gráfico de DSC para a composição G7 

epóxi cte. A transição endotérmica em 73 °C é referente à água. A transição 

térmica de segunda ordem com máximo em 116 °C está relacionada com a 

temperatura de transição vítrea (Tg) da casca epóxi-amina. A transição na 

temperatura em 126 °C pode estar relacionada com a volatilização de 

monômeros, oligômeros e a degradação oxidativa da casca. O pico exotérmico 
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com máximo em 346 °C refere-se à homopolimerização do monômero epóxi, 

componente do núcleo das microcápsulas. 

 

Figura 52: Análise de DSC para a composição G7 epóxi cte. 

 

Na Figura 53 é possível observar a curva de DSC para a composição G8 

epóxi cte. A transição endotérmica em 66 °C é referente à água. Na temperatura 

de 135 °C ocorre uma transição endotérmica de segunda ordem referente à 

temperatura de transição vítrea (Tg) da casca epóxi-amina.  O pico endotérmico 

em 168 °C é um indicativo da volatilização de monômeros, oligômeros e a 

degradação oxidativa da casca. Para comprovar que ocorreu a ruptura, realizou-

se um tratamento térmico a 170 °C em uma amostra da composição G8          

epóxi cte. 

A Figura 54 mostra a imagem obtida na análise de MEV das microcápsulas 

desta formulação após este processo, em que é possível observar a presença 

de fissuras e fratura em algumas microcápsulas. Os picos exotérmicos em       

243 °C e 348 °C são referentes à reação de homopolimerização do monômero 

DGEBA 27,87.  
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Figura 53: Análise de DSC para a composição G8 epóxi cte. 

 

 
 

 

Figura 54: MEV das microcápsulas da composição G8 epóxi cte após 
tratamento térmico a 170 °C. 
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Na Figura 55 é possível observar a curva de DSC para a composição T3 

epóxi cte. A transição endotérmica em 78 °C é referente à água. Na temperatura 

de 139 °C tem-se uma mudança na linha base referente à temperatura de 

transição vítrea (Tg) da casca epóxi-amina. O pico endotérmico em 157 °C 

corresponde à temperatura, na qual a casca epóxi-amina das microcápsulas 

maiores começam a fraturar, apesar de esta formulação ter fornecido 

microcápsulas com diâmetro médio de 19 µm é possível observar aleatoriamente 

na Figura 44(b), que microcápsulas com diâmetro de 89 µm também foram 

obtidas. O pico endotérmico em 281 °C corresponde a temperatura em que as 

microcápsulas menores começam a fraturar. Na figura 56 é possível observar o 

MEV das microcápsulas desta formulação após tratamento térmico a 170 °C, 

podendo-se verificar que as microcápsulas não fraturaram, mas a presença de 

aglomerados na cor branca é um indicativo que microcápsulas com casca mais 

frágil romperam nessa temperatura. O pico exotérmico em 340 °C é referente à 

reação de homopolimerização do monômero DGEBA27. 

 

Figura 55: Gráfico de DSC para a composição T3 epóxi cte. 
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Figura 56: MEV das microcápsulas da formulação T3 epóxi cte após 
tratamento térmico a 170 °C. 

 

5.7 – Avaliação da habilidade anticorrosiva de revestimentos 

aplicados em placas de aço 

 A habilidade anticorrosiva foi avaliada por meio da aplicação de 

revestimentos de epóxi contendo microcápsulas em placas de aço. Na Figura 57 

é possível observar as placas de aço sem revestimento. A Figura 58 mostra os 

efeitos do envelhecimento acelerado em água salina para a placa de aço 

contendo o revestimento puro (sem adição de microcápsulas). Para as 

formulações em que se utilizou 5 g de revestimento epóxi e 0,5 g de 

microcápsulas, houve corrosão da placa em algumas regiões que foram 

danificadas (riscadas). Isto ocorreu para a composição contendo 0,5 g de 

micropcásulas da formulação G8 epóxi cte (Figura 59), como também para a 

composição contendo 0,5 g de microcápsulas da formulação T3 epóxi cte  

(Figura 60). 

A fração em massa de 1 g de microcápsulas da formulação G8 epóxi cte 

não foi analisada nos revestimentos, por serem necessárias aproximadamente 

10 sínteses para se obter essa quantidade de microcápsulas. 
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Para as formulações em que se utilizou 5 g de revestimento epóxi e 1 g 

de microcápsulas (formulação T3 epóxi cte) (Figura 61), foi possível observar 

que a corrosão não foi visível a olho nu no local em que foi feito o dano, e a 

marcação dos riscos diminuiu, podendo-se assim sugerir que ocorreu o 

autorreparo do revestimento.  

 

 

Figura 57: Placas de aço sem revestimento. a) Sem imersão na solução de   
10%  NaCl. b) Após 1 dia de imersão na solução de 10% NaCl. c) Após 5 dias de 
imersão na solução de 10% NaCl. d) Após 10 dias de imersão na solução de 10% 

NaCl. e) Após 30 dias de imersão. 

 

 

Figura 58: Placas de aço contendo revestimento epóxi. a) Sem imersão na 
solução de 10% NaCl. b) Após 1 dia de imersão na solução de 10% NaCl. c) Após 5 
dias de imersão na solução de 10% NaCl. d) Após 10 dias de imersão na solução de 

10% NaCl. e) Após 30 dias de imersão na solução de 10% NaCl. 

 

 



87 
 

 

Figura 59: Revestimento epóxi contendo 0,5 g de microcápsulas da formulação 
G8 aplicado as placas de aço. a) Sem imersão na solução de 10% NaCl. b) Após 1 dia 
de imersão na solução de 10% NaCl. c) Após 5 dias de imersão na solução de   10% 

NaCl. d) Após 10 dias de imersão na solução de 10% NaCl. e) Após 30 dias de 
imersão na solução de 10% NaCl. 

 

 

Figura 60: Revestimento epóxi contendo 0,5 g de microcápsulas da formulação 
T3 aplicado as placas de aço. a) Sem imersão na solução de 10% NaCl. b) Após 1 dia 

de imersão na solução de 10% NaCl. c) Após 5 dias de imersão na solução de 10% 
NaCl. d) Após 10 dias de imersão na solução de 10% NaCl. e) Após 30 dias de 

imersão na solução de 10% NaCl. 

 

Comparando as Figuras 59 e 60 é possível observar que, apesar do 

menor diâmetro das microcápsulas sintetizadas com Tween 80 (T3 epóxi cte), a 

eficiência de autorreparo foi similar para os revestimentos contendo 

microcápsulas sintetizadas com ambos os tipos de emulsificante, sendo 

levemente superior para T3 epóxi cte. Dessa forma, considerando o maior 

rendimento obtido para a formulação T3 epóxi cte, para as condições de síntese 
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utilizadas, a formulação utilizando Tween 80 como emulsificante é mais 

satisfatória para aplicações em revestimentos autorreparáveis.  

 

 

Figura 61: Revestimento epóxi contendo 1g de microcápsulas da formulação 
T3 aplicado as placas de aço. a) Sem imersão na solução de 10% NaCl. b) Após 1 
dia de imersão na solução de 10% NaCl. c) Após 5 dias de imersão na solução de 

10% NaCl. d) Após 10 dias de imersão na solução de 10% NaCl. e) Após 30 dias de 
imersão na solução de 10% NaCl. 

 

5.8 – Avaliação do efeito de autorreparo por meio de MEV em corpos 

de prova moldados 

Microcápsulas resultantes das formulações C8 epóxi cte e T3 epóxi cte 

foram adicionadas em uma matriz epóxi, e os corpos de prova obtidos foram 

analisados por microscopia eletrônica de varredura para avaliação do efeito de 

autorreparo. Nas amostras contendo 0,5 g de microcápsulas da formulação G8 

epóxi cte não foi possível verificar o efeito de autorreparo, uma vez que estas 

apresentaram uma quantidade pequena de microcápsulas, e estas ficaram 

distribuídas de forma irregular. A Figura 62 mostra o MEV da região danificada 

do corpo de prova contendo microcápsulas da composição G8 epóxi cte. 
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Figura 62: a) Análise de MEV do corpo de prova danificado obtido a partir do 
revestimento contendo 0,5 g de microcápsulas da formulação G8 epóxi cte. b) Análise 

de MEV 24 h após o risco ter sido feito. 

 

Nos corpos de prova contendo 1 g de microcápsulas (diâmetro médio de 

19 µm) da formulação T3 (menor diâmetro) foi possível verificar o autorreparo da 

região riscada (Figura 60). 

Na Figura 63a podem-se observar os resultados das análises de MEV da 

região riscada, e na Figura 63b pode-se observar a micrografia 24 horas após o 

risco ter sido feito na amostra. Verificou-se que a trinca não foi completamente 

preenchida em algumas regiões devido ao menor encapsulamento de monômero 

epóxi nas cápsulas desta composição (conforme já foi mencionado na seção 

5.4). No entanto, com a presença de uma maior fração em massa de 

microcápsulas e uma distribuição destas mais uniformes na matriz, pode-se 

perceber o aumento na eficiência de autorreparo.  

De acordo com Gassan et al.31 o aumento da fração em peso das 

microcápsulas no revestimento aumenta de forma significativa as chances de 

melhorar a eficiência de autorreparo, assegurando que se tenha uma quantidade 

adequada de agente ativo disponível, no entanto, as propriedades mecânicas da 

matriz de resina também são alteradas, e acima de certo limite as propriedades 

mecânicas são diminuídas. Portanto, uma fração em peso ótima deve ser 

escolhida sempre que se produza um sistema autorreparável. 

 



90 
 

 

Figura 63: a) Análise de MEV do corpo de prova danificado obtido a partir do 
revestimento contendo 1 g de microcápsulas da formulação T3 epóxi cte. b) Análise de 

MEV 24 h após o risco ter sido feito. 
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6 – CONCLUSÕES 

O tipo de emulsificante exerceu uma influência significativa no diâmetro 

das microcápsulas e no rendimento das polimerizações. Microcápsulas com 

menores diâmetros e um maior rendimento da polimerização foram obtidos 

quando Tween 80 foi utilizado como emulsificante, enquanto que microcápsulas 

com maiores diâmetros e um menor rendimento de síntese foram obtidos quando 

se utilizou goma-arábica como emulsificante.  

A quantidade de emulsificante influenciou no diâmetro das microcápsulas 

e no rendimento da síntese. Considerando as formulações em que se utilizou a 

quantidade de monômero epóxi constante e goma arábica como emulsificante, 

ao aumentar o seu percentual para 7,5%, houve um aumento no tamanho das 

microcápsulas. Para a formulação em que se utilizou Tween 80 como 

emulsificante, o tamanho das microcápsulas também aumentou com o 

percentual de emulsificante, entretanto, diâmetros maiores foram obtidos 

utilizando goma-arábica. 

Com relação ao rendimento da síntese, ao aumentar o percentual de 

emulsificante nas composições com monômero epóxi constante, houve um 

aumento no rendimento da síntese quando se utilizou Tween 80, enquanto que, 

o rendimento da reação não aumentou com o aumento do percentual de goma-

arábica. Nas formulações em que se utilizou o percentual de água constante e 

goma-arábica como emulsificante, ao aumentar o percentual deste houve uma 

diminuição no diâmetro das microcápsulas e aumento no rendimento da reação.   

O tipo de emulsificante influenciou na estabilidade da emulsão, e a 

utilização de Tween 80 como emulsificante possibilitou a obtenção de uma 

emulsão mais estável, de forma que foi possível reduzir a perda de monômero 

epóxi e consequentemente aumentar o rendimento da síntese.  

Microcápsulas com diâmetro médio de 73 µm foram obtidas para a 

formulação utilizando o percentual de monômero epóxi constante e 7,5% de 

goma-arábica (formulação G8 epóxi cte), sendo aplicáveis em sistemas de 

autorreparo. No entanto, como o rendimento da síntese para essa formulação foi 

baixo, a sua utilização torna-se limitada. Microcápsulas com diâmetro médio de 

19 µm foram obtidas para a formulação utilizando o percentual de monômero 

epóxi constante e 7,5% de Tween 80 (formulação T3 epóxi cte). Apesar do menor 
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diâmetro, maiores rendimentos foram obtidos para essa formulação, e os testes 

de autorreparo mostraram que revestimentos e corpos de prova moldados 

contendo estas microcápsulas apresentaram indícios de recuperação de danos.  

A taxa de encapsulamento foi calculada para as formulações G8 epóxi cte 

e T3 epóxi cte, podendo-se verificar que a utilização da goma-arábica foi mais 

efetiva no encapsulamento do monômero epóxi.  

A partir da análise de espectroscopia de infravermelho por transformada 

de Fourier (FTIR) foi possível observar as atribuições vibracionaiscaracterísticas 

do monômero DGEBA encapsulado e da casca das microcápsulas sintetizadas. 

A partir da análise de DSC verificou-se que a estabilidade térmica das 

microcápsulas varia com o seu tamanho. Microcápsulas com diâmetros menores 

são mais compactas e estáveis termicamentedo que as  microcápsulas maiores. 

Isto foi verificado também através da análise por MEV após tratamento térmico 

a 170 °C, em que observou-se que as microcápsulas  da composição T3 epóxi 

cte com diâmetro médio de 19 µm não fraturaram, enquanto que microcápsulas 

da composição G8 epóxi cte com diâmetro médio de 73 µm  apresentaram 

fissuras e fraturas. Assim, verificou-se que as microcápsulas sintetizadas a partir 

da formulação T3 epóxi cte apresentaram maior estabilidade térmica. 

Nos revestimentos contendo 0,5 g de  microcápsulas da formulação G8 

epóxi cte e 0,5 g de microcápsulas da formulação T3 epóxi cte aplicados as 

placas de aço, os resultados de  autorreparo foram similares, e levemente 

superiores para a formulação T3 epóxi cte.  

Para o revestimento contendo 1 g de microcápsulas da formulação T3 

epóxi cte, observou-se uma maior eficiência de autorreparo que para o 

revestimento contendo 0,5 g, não ocorrendo corrosão da placa na região 

danificada, além de uma visível redução na profundidade do risco. 

Pôde-se verificar também uma recuperação do dano em corpo de provade 

epóxi contendo 1 g de microcápsulas com diâmetro médio de 19 µm da 

formulação T3 epóxi constante.  

Por fim, foi possível concluir que, considerando-se o rendimento das 

polimerizações e os testes para análise da eficiência de autorreparo, a utilização 

de Tween 80 como emulsificante mostrou-se mais satisfatória do que a goma-

arábica. 
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7- SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

- Otimizar as condições de síntese utilizando como emulsificante Tween 

80, a fim de obter microcápsulas com maiores diâmetros e maior taxa de 

encapsulamento. 

- Utilizar como agente encapsulado outro tipo de monômero epóxi tal como 

éter diglicidil de bisfenol F (DGEBF). 

- Utilizar as microcápsulas de epóxi com casca de epóxi-amina em 

materiais compósitos a fim de investigar o processo de autorreparo por meio de 

testes mecânicos. 
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