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Resumo 

 A microencapsulação é uma técnica que permite revestir um material sólido, líquido ou 

gasoso com um filme protetor, cujo principal objetivo é proteger esse material do meio 

envolvente. 

 Ao longo deste projeto foram testadas duas técnicas de microencapsulação, a inversão 

de fase via precipitação por imersão e a evaporação de solvente. Com esta última não foi 

possível produzir microcápsulas, portanto foi utilizada a primeira técnica. 

O método da inversão de fase via precipitação por imersão consiste na pulverização de 

uma fase dispersa numa fase contínua. Para tal, é necessário ter uma solução polimérica, um 

banho de precipitação e controlo da pressão de leque e da pressão de atomização. A solução 

polimérica foi composta por polibenzimidazólio, dimetilacetamida e líquido iónico, enquanto 

que foram testados vários banhos de precipitação.  

Foi possível produzir microcápsulas de diâmetros inferiores a 10 µm e aparentemente 

encapsular o líquido iónico, quando o banho era composto por água e álcool polivinílico (PVA), 

no entanto havia muito desperdício do polímero no filtro. Para resolver este problema, foi 

utilizado um glicol éter no banho de precipitação, no entanto, as microcápsulas surgiam com 

uma morfologia irregular e diâmetros maiores.  

Apesar das análises de SEM-EDS detetarem os elementos químicos pertencentes ao 

líquido iónico, as análises de termogravimetria não confirmam a encapsulação. 
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Abstract 

 Microencapsulation is a technique that allows coating a solid, liquid or gaseous 

material with a protective film, with the main purpose of protect such material from the 

surrounding environment. 

Throughout this project, two microencapsulation techniques were tested, the phase 

inversion by immersion precipitation and the solvent evaporation. With this last technique, it 

was not possible to produce microcapsules, so it was used the first one. 

 The phase inversion by immersion precipitation method consists in spraying a dispersed 

phase in a continuous phase. For this, it’s necessary to have a polymer solution, a precipitation 

bath and control of fan and atomization pressure. The polymer solution was composed by 

polybenzimidazole, dimethylacetamide and ionic liquid, while several precipitation baths was 

tested. 

 It was possible to produce microcapsules with diameters less than 10 μm and apparently 

encapsulate the ionic liquid when the bath was composed by water and PVA, however there 

was a lot of wastage of the polymer in the filter. To solve this problem, a glycol ether was used 

in the precipitation bath, though, the microcapsules appeared with irregular morphology and 

larger diameters.  

 Although the SEM-EDS analyzes detect the chemical elements belonging to the ionic 

liquid, the thermogravimetry analyzes do not confirm the encapsulation. 
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Introdução 1 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

A Flupol, Surface Engineering, S.A. é uma empresa de engenharia das superfícies que dá 

especial ênfase aos revestimentos de base polimérica com propriedades anticorrosivas, 

antiaderentes e autolubrificantes. Esta empresa possui um vasto leque de atuação no mercado, 

visto que trabalha com produtos desde a área aerospacial/automóvel até à área 

alimentar/farmacêutica. 

A empresa tem uma grande ligação com o mundo académico, o que permite desenvolver 

sólidos conhecimentos no âmbito dos revestimentos com propriedades funcionais, sendo assim 

possível obter soluções para os problemas colocados pelos seus clientes. Algumas das 

funcionalidades requeridas dizem respeito à lubrificação, à aderência e à corrosão. A 

concretização deste projeto surge através da parceria com o Laboratório de Engenharia de 

Processos, Ambiente, Biotecnologia e Energia (LEPABE), sediado na Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto (FEUP). 

Os revestimentos fluorados apresentam características muito atraentes como baixos 

coeficientes de atrito e baixa energia de superfície, no entanto a sua resistência ao desgaste 

pode ser melhorada. Deste modo, nasce então este projeto, uma vez que se pretende produzir 

microcápsulas que contenham líquidos iónicos (bons lubrificantes e boa estabilidade térmica) 

e que apresentem algumas características como alta resistência térmica e mecânica e com 

tamanhos inferiores a 10 μm de modo a permitir incorporá-las nos revestimentos, com o 

objetivo de aumentar a resistência ao desgaste. O desgaste do revestimento e 

consequentemente das cápsulas irá libertar progressivamente o líquido iónico (LI) 

disponibilizando lubrificante para a superfície de contacto. Os líquidos iónicos apresentam boas 

propriedades tribológicas, resistência a altas temperaturas e baixa pressão de vapor, estas 

condições são necessárias para que estes resistam às condições de cura do revestimento. Sendo 

assim, pretende-se que com a conjugação de todas estas boas propriedades sejam obtidas as 

microcápsulas com as características desejadas. 

As microcápsulas são formadas por um núcleo ou ingrediente ativo (material a encapsular) 

revestido por um polímero (material encapsulante). Neste caso, o ingrediente ativo são os 

líquidos iónicos, como o (bis(trifluorometanosulfonil)amida de 1-hexil-3-metilimidazólio) e o 

hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazólio, e o material encapsulante é o 

polibenzimidazólio (PBI), uma vez que este apresenta uma grande estabilidade térmica e alta 

resistência química e ao desgaste.  



Encapsulação de líquido iónico em matriz de elevada estabilidade térmica 

Introdução 2 

 O método utilizado para a produção das microcápsulas foi o da inversão de fase via 

precipitação por imersão. 

1.2 Contributos do Trabalho 

A produção de microcápsulas de polibenzimidazólio é um trabalho novo que não surge 

na bibliografia disponível. 

A Flupol produz microcápsulas de polisulfona contendo líquidos iónicos, no entanto, a 

polisulfona apresenta-se apenas como material encapsulante sem nenhuma ação direta na 

melhoria das propriedades mecânicas pretendidas. Assim, pretende-se com este trabalho obter 

microcápsulas de polibenzimidazólio (PBI) com líquido iónico para num futuro próximo se 

introduzir em revestimentos. Com este polímero pretende-se melhorar as propriedades 

mecânicas dos revestimentos. 

1.3 Organização da Tese 

O capítulo 1, “Introdução”, procura enquadrar o leitor no problema em estudo e nos 

objetivos do trabalho. 

 No capítulo 2, “Contexto e Estado da Arte”, é apresentado um conjunto de informação 

existente sobre o tema a estudar, que funciona como suporte a todo o trabalho. Contém 

conceitos como microencapsulação, técnicas usadas, informação sobre os líquidos iónicos e o 

polímero utilizado e os estudos já realizados que funcionam como base a este projeto. 

 Os procedimentos utilizados e todos os materiais e equipamentos necessários para a 

produção e caracterização das microcápsulas encontram-se no capítulo 3, designado por 

“Materiais e Métodos”. 

 No capítulo 4, intitulado de “Resultados e Discussão”, encontram-se todos os resultados 

obtidos, bem como as decisões que foram tomadas ao longo do projeto. 

 No capítulo 5, “Conclusão”, são apresentadas todas as conclusões tiradas neste projeto. 

 No capítulo 6, “Apreciação do trabalho realizado” é apresentada uma avaliação sobre a 

concretização dos objetivos propostos e considerações acerca de possíveis trabalhos futuros. 

 Por último, os “Anexos” onde é apresentada alguma informação adicional. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 Microencapsulação 

A microencapsulação consiste numa técnica em que um material sólido, líquido ou gasoso 

(material a encapsular) é envolvido por outro material (material encapsulante). Isto é, um 

material denominado núcleo ou ingrediente ativo é revestido por outro material, dando-se a 

formação de uma parede, cujo principal objetivo é proteger o núcleo do meio envolvente 

(Dubey et al. 2009; S et al. 2012). 

 Existem duas maneiras de classificar as microcápsulas, quanto à sua morfologia e quanto 

ao seu tamanho. Relativamente à sua morfologia, elas podem ser classificadas como 

microcápsulas do tipo mononúcleo, polinúcleo ou matriz, como apresentado na Figura 1. As 

microcápsulas do tipo mononúcleo são compostas por apenas um núcleo no interior da cápsula; 

as do tipo polinúcleo contêm vários núcleos de diferentes tamanhos no seu interior; e as do 

tipo matriz contêm material disperso no material encapsulante (Dubey et al. 2009; Monteiro 

2013). 

 

Figura 1 – Morfologia das microcápsulas. (Adaptado de Dubey et al. 2009). 

 Quanto ao tamanho, são consideradas microcápsulas se o diâmetro se encontrar num 

intervalo entre um mícron e alguns milímetros. Caso os diâmetros se encontrem na escala 

nanométrica são denominadas por nanocápsulas (Dubey et al. 2009; Monteiro 2013). 

 Os principais motivos que levam à utilização da microencapsulação são a separação de 

componentes incompatíveis, o aumento da estabilidade do material encapsulado, a libertação 

controlada e direcionada de agentes ativos e a proteção contra a oxidação ou desativação 

(Dubey et al. 2009). 

2.1.1 Técnicas de microencapsulação 

Existem várias técnicas para a produção de microcápsulas. O método escolhido depende 

não só do produto final que se pretende, mas também dos produtos que vão ser utilizados. 
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Assim, as técnicas de produção de microcápsulas podem ser divididas em dois tipos, os métodos 

físico-mecânicos e os métodos químicos. Estes últimos diferenciam-se dos primeiros devido à 

ocorrência de reação química para formar a parede da cápsula (Monteiro 2013; Teixeira 2010). 

Na Tabela 1 estão apresentados alguns dos métodos de microencapsulação mais 

utilizados.  

Tabela 1 – Métodos de microencapsulação mais utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1 Métodos químicos 

A polimerização interfacial é um método baseado numa reação de policondensação de 

dois monómeros complementares na interface de um sistema de duas fases. Uma fase é 

constituída pelo agente ativo, que contém uma quantidade conhecida de monómero reativo 

(fase dispersa). Outra fase contém agentes tensioativos dissolvidos em água (fase contínua), 

sendo que nesta solução irá adicionar-se a fase dispersa gota-a-gota. A fase contínua será 

agitada a uma velocidade constante durante um certo período de tempo dando origem à 

pré-emulsão. Esta fase é muito importante visto que o tamanho das microcápsulas é 

dependente da velocidade de agitação. Finalmente, adiciona-se gota-a-gota um co-monómero 

reativo dissolvido na fase contínua. A reação irá dar-se na superfície das gotas da fase dispersa 

em água, dando origem a um polímero insolúvel nas duas fases (Monteiro 2013; Teixeira 2010; 

Dubey et al. 2009). 

 A polimerização interfacial é utilizada com vários tipos de polímeros, como poliamidas, 

poliureias, poliuretanos e poliésteres (Dubey et al. 2009). 

Métodos de Microencapsulação 

Químicos 

Polimerização interfacial 

Polimerização in situ 

Coacervação 

Físico-Mecânicos 

Extrusão 

Leito fluidizado 

Spray-drying 

Spinning disk 

Evaporação de solvente 

Inversão de fase via precipitação por imersão 
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 A polimerização in situ, é um processo no qual a formação do invólucro da cápsula 

ocorre devido à polimerização de um monómero ou pré-polímero que é adicionado à fase 

contínua. A polimerização ocorre exclusivamente na fase contínua devido à ação de iniciadores, 

sejam eles adicionados ou não, como a adição de reagentes ou a variação de alguns parâmetros 

como o pH ou a temperatura, que irão precipitar na superfície das gotículas da fase dispersa, 

formando assim as paredes da cápsula (Teixeira 2010). 

 No método de coacervação ou método da separação de fases, não ocorre uma reação 

química, sendo por isso também conhecido como um método físico e químico. Dependendo do 

tipo de mecanismo de separação que ocorre na fase contínua, a coacervação pode ser simples 

ou complexa. Quanto à coacervação simples, a separação é originada por uma mudança de 

temperatura, por ação de eletrólitos ou por dessolvatação por adição de solventes imiscíveis 

com o polímero e solúveis em água. Relativamente à coacervação complexa, a separação ocorre 

devido à combinação de polieletrólitos de cargas opostas em meios aquosos. A coacervação 

pode ser afetada pela temperatura, a força iónica, o pH, o peso molecular e a concentração 

(Teixeira 2010; Monteiro 2013). 

2.1.1.2 Métodos físico-mecânicos 

No método de extrusão, o material encapsulante e o agente ativo são bombeados para 

um equipamento de extrusão de onde saem as microcápsulas que adquirem o tamanho 

pretendido após o extrudido ser cortado ou fragmentado. As microcápsulas são endurecidas 

através da solidificação do polímero fundido (Bakry et al. 2016). 

 O método do leito fluidizado é muito usado na indústria farmacêutica, uma vez que o 

material a encapsular é sólido. Basicamente, as partículas sólidas de material a encapsular são 

suspensas num jato de ar e são pulverizadas pelo material encapsulante, geralmente líquido. A 

pulverização pode ser transversal, superior ou inferior. Posteriormente, as cápsulas são 

endurecidas através de evaporação de solvente ou por arrefecimento. Este último processo é 

repetido até as paredes das cápsulas apresentarem a espessura pretendida (Dubey et al. 2009).  

A técnica de spray-drying é muito usada à escala industrial e tem as vantagens de 

produzir as microcápsulas de um modo simples, contínuo e económico, quando comparado com 

os restantes métodos. A microencapsulação envolve quatro fases: a preparação da dispersão, a 

homogeneização da dispersão, a atomização da emulsão e a desidratação das partículas 

atomizadas. Inicialmente, prepara-se a emulsão por dispersão do ingrediente ativo num 

solvente orgânico na presença do material encapsulante. A emulsão é bombeada para um 

compartimento aquecido através de um disco rotativo que forma as gotículas, sendo assim 

atomizadas. No compartimento dá-se a evaporação do solvente orgânico que existe na emulsão, 
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fazendo com que o material encapsulante solidifique à volta das gotículas do núcleo (Bakry et 

al. 2016; Teixeira 2010). 

 O spinning disk implica a prévia preparação de uma suspensão do ingrediente ativo no 

material encapsulante, que posteriormente é vertida para um disco rotativo e devido à força 

centrífuga dá-se a formação da parede em volta do ingrediente ativo dando origem às 

microcápsulas. Estas são enviadas para longe do eixo de rotação e são endurecidas através de 

mecanismos de solidificação (normalmente arrefecimento) (Dubey et al. 2009). 

 No método da evaporação do solvente, dissolve-se o material encapsulante e o agente 

ativo num solvente hidrofóbico e volátil (fase dispersa). É feita uma outra solução (fase 

contínua), sendo que esta contém um solvente imiscível com a fase dispersa e agentes 

tensioativos. A fase dispersa é adicionada gota-a-gota à fase contínua sob agitação constante, 

formando-se uma dispersão da fase dispersa na fase contínua. Depois, ainda sob agitação, a 

dispersão é aquecida de modo a que o solvente da fase dispersa evapore. É imperativo que a 

temperatura de ebulição do solvente da fase dispersa seja inferior à do solvente da fase 

contínua e que tanto o polímero encapsulante como o material a encapsular sejam imiscíveis 

no solvente da fase contínua. Assim, passado algum tempo, o material encapsulante irá 

endurecer através da evaporação do solvente dando origem às microcápsulas (Dubey et al. 

2009; Monteiro 2013). 

O método da inversão de fase via precipitação por imersão consiste na projeção por 

spray de uma fase dispersa numa fase contínua. A fase dispersa é composta por uma solução 

polimérica que contém o material encapsulante, o material a encapsular e um solvente miscível 

com a fase contínua. A fase contínua (banho de precipitação) é composta por um solvente e 

agentes tensioativos sob agitação. A projeção por spray é feita através de uma pistola com as 

pressões e caudais controlados. Em suma, a fase dispersa é pulverizada sobre a fase contínua, 

que se encontra sob agitação dando origem à precipitação do polímero e consequentemente à 

formação das cápsulas. Os solventes de ambas as fases são miscíveis e é importante que o 

polímero seja insolúvel no solvente da fase contínua. A Figura 2 representa esquematicamente 

este método (Panisello, Peña, Gumí, et al. 2013). 
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Figura 2 – Representação esquemática do método da inversão de fase via precipitação por 

imersão. (Adaptado de Panisello et al. 2013). 

2.2 Líquidos Iónicos 

 Os líquidos iónicos (LIs) são definidos como sais orgânicos com um ponto de fusão inferior 

a 100°C, sendo compostos por uma combinação de catiões orgânicos e aniões inorgânicos e 

orgânicos. Os diferentes tipos de LIs são desenvolvidos com base nos catiões do tipo: imidazólio, 

piridínio, pirrolidínio, amónia, fosfónio, sulfónio, guanidino, triazólio, entre outros. Enquanto 

que os aniões são escolhidos com base nas propriedades finais que se pretende que os líquidos 

iónicos tenham, como solubilidade, polaridade, viscosidade, ponto de fusão, densidade e 

estabilidade. Devido à assimetria e redução da força eletrostática formada entre o catião e o 

anião, este sal é líquido à temperatura ambiente uma vez que não possuí estrutura cristalina 

(Branco 2015). 

 Os líquidos iónicos têm sido usados cada vez mais como lubrificantes uma vez que 

possuem propriedades muito atrativas como a baixa volatilidade, baixo ponto de fusão e boa 

estabilidade térmica (Ye et al. 2001). 

 Ye et al. (2001) estudaram os líquidos iónicos do tipo tetrafluoroborato de 

1-metil-3-hexilimidazólio ([MHIM][BF4]) e tetrafluoroborato de 1-etil-3-hexilimidazólio 

([EHIM][BF4]) de modo a avaliar as suas propriedades tribológicas. Verificaram que estes 

possuem um baixo coeficiente de atrito quando comparados com fosfazeno e perfluoropoliéter 

(PFPE), dois lubrificantes bastante utilizados. 

 Liu et al. (2002) adicionaram o tetrafluoroborato de 1-etil-3-octilimidazólio 

([EOIM][BF4]) ao estudo supracitado e concluíram que o alquilimidazólio tetrafluoroborato (BF4) 

é um ótimo lubrificante para contacto aço-aço, aço-alumínio e aço-cobre uma vez que exibe 

uma excelente redução ao atrito, um bom desempenho contra o desgaste e elevado transporte 

de carga. Durante o atrito, estes LIs formaram uma superfície protetora composta 
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essencialmente por fluoreto de ferro II (FeF2) e trióxido de boro (B2O3), o que contribui para o 

baixo atrito e consequentemente baixo desgaste. 

 Minami (2009) relacionou as estruturas químicas dos catiões com as propriedades 

tribológicas dos líquidos iónicos e concluiu que quanto maior a cadeia alquílica, maior a 

viscosidade e consequentemente ocorre uma redução do desgaste uma vez que o contacto entre 

as superfícies de atrito é evitado com mais eficácia. Sendo assim, isto permitiu inferir que 

quanto maior a cadeia alquílica catiónica do imidazólio, mais baixo o coeficiente de atrito. A 

estabilidade térmica do anel imidazólio é muito benéfica como lubrificante. A Figura 3 

representa a relação entre a viscosidade a uma temperatura constante de 40 °C, com o 

coeficiente de atrito e o tamanho da cadeia alquílica do imidazólio. 

 

Figura 3 – Relação entre o tamanho da cadeia alquílica do imidazólio, coeficiente de atrito e 

viscosidade a 40°C. (Adaptado de Minami 2009).  

 Minami (2009) afirma que os aniões hidrofóbicos, como por exemplo o 

bis(trifluorometanosulfonil)imida (NTf2) apresentam melhores propriedades tribológicas 

quando comparado com o BF4 e o hexafluorofosfato (PF6) para contacto aço-aço. Estes dois 

últimos aniões podem causar corrosão quando expostos a condições de humidade, o PF6 

decompõe-se e origina ácido fluorídrico (HF) por hidrólise. Porém, existem outros aniões 

hidrofóbicos que não são tão corrosivos e apresentam boas propriedades tribológicas como é o 

caso do tris(tetrafluoroetil)trifluorofosfato (FAP). Este é mais hidrofóbico do que o NTf2 e 

consequentemente o coeficiente de atrito e o desgaste é mais baixo. 

A Figura 4 apresenta um esquema que relaciona o número de carbonos, a estabilidade 

térmica, a hidrofilicidade e as propriedades tribológicas dos líquidos iónicos com base nos 

efeitos da presença dos catiões e dos aniões.  
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 De notar que a Tribologia é uma ciência direcionada para as aplicações mecânicas e diz 

respeito a mecanismos como a lubrificação, atrito e desgaste. Em suma, a tribologia é a ciência 

que estuda a interação de duas superfícies em contacto com movimento relativo (Holmberg et 

al. 1998). 

 

Figura 4 – Relação entre a estrutura dos catiões e aniões nas propriedades tribológicas. 

(Adaptado de Minami 2009). 

2.3 Microencapsulação de líquidos iónicos 

Xiang et al. (2008) produziram microcápsulas contendo líquidos iónicos ([BMIM][PF6], 

[BMIM][BF4] e [HMIM][BF4]), utilizando como fase contínua poli(dimetilsiloxano) (PDMS) e 

acetato de n-butilo (BA) e como fase dispersa dimetilformamida (DMF) e os líquidos iónicos 

mencionados acima. Utilizaram o método de evaporação de solvente em sistemas microfluídicos 

e obtiveram microcápsulas com diâmetro entre 200 μm e 350 μm. Afirmam que podem ainda 

ser obtidas microcápsulas de menores dimensões desde que se aumente o caudal da fase 

contínua e se diminua o caudal da fase dispersa. Yang et al. (2007) utilizaram um método 

semelhante e, através da evaporação de solvente, conseguiram encapsular os líquidos iónicos 

em polisulfona. 

 Gao et al. (2008) utilizaram o método da inversão de fase via precipitação por imersão 

para produzirem microcápsulas. Uma fase dispersa contendo polisulfona, líquidos iónicos e 

diclorometano (DCM) foi pulverizada numa fase contínua com 0,2 % (m/m) de gelatina 

dissolvida em água desionizada usando nitrogénio pressurizado (0,1 MPa) através de um nozzle 

de 100 μm para formar as gotículas. A gelatina funcionava como dispersante e utilizaram 
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polisulfona como material encapsulante. Foram obtidas microcápsulas com um diâmetro de 

cerca de 70 μm. A distância entre o nozzle e a superfície da solução aquosa é importante para 

controlar o tamanho das gotículas, neste caso foi utilizada uma distância de 20 cm. 

 Archana et al. (2013) produziram microcápsulas polimerizadas com líquidos iónicos cujo 

objetivo era funcionarem como adsorvente para remover fenóis. Usaram como fase contínua 

água desionizada e 1 % (m/m) de tensioativos (goma arábica da acácia e gelatina da pele de 

porco) e como fase dispersa soluções de estireno e divinilbenzeno, peróxido de benzoílo e 

líquidos iónicos com diluente (tolueno). As microcápsulas obtidas apresentavam uma gama de 

diâmetros entre 10 μm e 300 μm, para uma reação de polimerização de três a quatro horas e 

de 2 μm a 100 μm para duas horas de polimerização. 

Num trabalho promovido pela Flupol, Bandeira et al. (2015) produziram microcápsulas 

contendo [HMIM][NTf2], utilizando o método da evaporação de solvente. A fase dispersa era 

composta por 4 % (m/m) de PSF dissolvida em diclorometano (DCM) ou PSF dissolvida em DCM 

misturada com o líquido iónico. A fase contínua utilizada foi água desionizada com 2 % (m/m) 

de PVA. Foram obtidas microcápsulas com diâmetros abaixo dos 10 μm, sendo que estas foram 

incorporadas com sucesso em revestimentos finos de politetrafluoretileno (PTFE) com bons 

resultados em termos de redução do coeficiente de atrito e taxa de desgaste.  

2.4 Microencapsulação recorrendo ao método da inversão de fase via 

precipitação por imersão 

Ma et al. (2011) produziram cápsulas de polisulfona (PSF) contendo fosfato de zircónio 

(ZrP), com o objetivo de estudar as suas propriedades para remover iões de chumbo (Pb2+) de 

soluções aquosas. Utilizaram como fase dispersa PSF dissolvida em metil-2-pirrolidona (NMP) e 

diferentes concentrações de ZrP, e como fase contínua 0,5 % (m/m) lauril sulfato de sódio numa 

solução de água e etanol. A fase dispersa foi adicionada à fase contínua através de um nozzle 

com diâmetro de 0,8 mm. As cápsulas obtidas apresentavam diâmetros na ordem dos milímetros 

e foram lavadas várias vezes com água desionizada e secas a 45 °C durante 24 horas. 

Peña et al. (2012) produziram microcápsulas de polisulfona (PSF) para a libertação de 

perfumes. A solução polimérica era composta por 15 % (m/m) de PSF e 10 % (m/m) de vanilina 

dissolvidas em dimetilformamida (DMF), e foi projetada através de um nozzle de 80 μm, a uma 

distância de 40 cm num banho de precipitação composto por 200 mL de água. Deu-se a 

precipitação das micro-gotículas devido a uma troca entre a água e o DMF o que originou o 

encapsulamento da vanilina. Posteriormente, as microcápsulas foram recolhidas por filtração. 

Foi observado que algum DMF também se encontrava encapsulado com a vanilina, para resolver 

este problema, os autores propuseram armazenar as microcápsulas numa solução saturada de 
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perfume durante 5 dias e foi observado que o DMF tinha sido removido das microcápsulas. Estas 

foram observadas por SEM e apresentavam um tamanho médio de 17,8 μm e um desvio padrão 

de 8,5 μm. Foi estimado que cerca de 30 % do diâmetro da cápsula corresponde à espessura da 

parede. 

Panisello & Garcia-Valls (2012) produziram microcápsulas de polisulfona (PSF) contendo 

vanilina. Utilizaram uma solução polimérica composta por 15 % (m/m) de PSF, 10 % (m/m) de 

vanilina e 75 % (m/m) de DMF, esta foi projetada através de um nozzle com diâmetro de 

0,8 mm, com ar atomizado a 2,5 bar, um caudal de 250 L h-1 e a 30 cm de distância num 

recipiente fechado com 14,5 cm de diâmetro que continha 165 g de água. Para evitar a 

formação de agregados, foi parada várias vezes a produção para filtrar o banho de precipitação 

através de um filtro de nylon de 0,8 μm e as microcápsulas foram guardadas num exsicador. 

Estas tinham um diâmetro médio de 21 μm e desvio padrão de 12,62 μm, sendo que a 

microcápsula de maior e menor diâmetro foi 83,32 μm e 6,17 μm, respetivamente. Produziram 

também microcápsulas de modo a controlarem a temperatura ambiente e a humidade relativa. 

Sendo assim, o ar comprimido passou em duas garrafas de bolhas que continham água destilada 

e uma delas encontrava-se aquecida com um banho a 80 °C, cujo objetivo era aumentar o teor 

de água do caudal de ar, sendo que este era projetado dentro de uma câmara com as seguintes 

dimensões 60 x 40 x 25 cm3. A solução polimérica também foi projetada na câmara e quando a 

produção começou a temperatura era de 20 °C e a humidade relativa de 95 %. Quando a 

produção foi parada, as paredes da câmara encontravam-se cheias de microcápsulas que foram 

retiradas com uma espátula e introduzidas em 50 mL de água destilada sob agitação durante 

um minuto. As microcápsulas apresentavam um diâmetro médio de 24,04 μm e um desvio 

padrão de 16,10 μm, sendo que a microcápsula de maior e menor diâmetro foi 95,23 μm e 

4,71 μm, respetivamente. 

Panisello, Peña, Oriol, et al. (2013) produziram microcápsulas de PSF contendo vanilina 

com fins aromáticos e anti bacteriais em acabamentos de tecidos. A PSF foi usada como 

polímero, o solvente foi o DMF, o não-solvente foi a água destilada e a vanilina foi utilizada 

como material encapsulado. A solução polimérica foi projetada através de um nozzle com 

0,7 mm de diâmetro e o ar atomizado encontrava-se a 2 bar com um caudal de 800 L h-1. As 

microcápsulas foram produzidas com sucesso e apresentavam diâmetros na ordem dos 2,5 μm 

e 50 μm. 

 Panisello et al. (2013) produziram microcápsulas de polisulfona através do método 

inversão de fase via precipitação por imersão. O ar atomizado, com um caudal de 2,5 L h-1 a 

uma pressão de 2,5 bar, juntamente com uma solução polimérica de polisulfona passavam 

através de um nozzle com 0,8 mm de diâmetro, colocado acima do banho de precipitação. A 

solução polimérica composta por 15 % (m/m) de polisulfona em dimetilacetamida ou 
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15 % (m/m) de polisulfona em dimetilformamida ou 15 % (m/m) de polisulfona em 

metil-2-pirrolidona foi projetada para o banho dando-se a formação de microcápsulas. Foram 

realizadas várias experiências, usando três diferentes solventes (dimetilacetamida, 

dimetilformamida e metil-2-pirrolidona) no banho de precipitação juntamente com água e a 

diferentes concentrações, 0 % (m/m), 15 % (m/m), 50 % (m/m), 60 % (m/m) e 75 % (m/m). A 

solução polimérica que foi projetada no banho de precipitação era composta pelo mesmo 

solvente do banho de precipitação. As microcápsulas foram filtradas e colocadas a secar num 

exsicador. Os três solventes utilizados tinham afinidade com água e foram obtidas 

microcápsulas com um diâmetro de aproximadamente 30 μm. Relativamente à sua morfologia, 

foi observado que nos banhos com menor quantidade de solvente, estas apresentavam 

microvazios, porém quando os banhos tinham concentração de solvente superior a 60 % (m/m) 

os microvazios não eram observados e davam lugar a uma estrutura esponjosa. 

2.5 Material Encapsulante – Polibenzimidazólio 

O poli 2,2’-m-(fenileno)-5,5’-bibenzimidazólio (m-PBI), presente na Figura 5, foi o 

polímero selecionado como material encapsulante para este trabalho. Este polímero apresenta 

uma grande estabilidade a altas temperaturas, tanto do ponto de vista químico como mecânico 

(N. W. Burningham; J.D. Seader 1970; Zeis 2015). 

 

Figura 5 – Estrutura do m-PBI. (Zeis 2015). 

Os três anéis de benzeno presentes na estrutura do PBI contribuem diretamente para as 

propriedades superiores deste polímero. Estes anéis causam um alto grau de rigidez na cadeia 

polimérica, o que dá origem a uma grande temperatura de transição vítrea (Tg), 430 °C (Groves 

et al. 1992; Zeis 2015). 

A estrutura imidazólio tem uma grande afinidade com a água. Testes de ressonância 

magnética nuclear (RMN) mostram que a água presente no PBI é capaz de se organizar e formar 

ligações intermoleculares de hidrogénio (Liu et al. 2016).  

A Figura 6 apresenta o esquema reacional da polimerização do PBI.  
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Figura 6 – Esquema reacional da produção do m-PBI. (Adaptado de N. W. Burningham; J.D. 

Seader 1970). 

Observando a Figura 6 verifica-se que inicialmente se dá a reação entre os dois 

monómeros, o difenil isoftalato e a 3,3-diaminobenzidina. À temperatura ambiente ocorre 

perda da ligação dupla e adição do grupo -OH. Entre os 260 °C e os 400 °C ocorre a desidratação 

do polímero, sendo que esta se encontra completa aos 400 °C. Durante a desidratação dá-se a 

perda do grupo -OH e a formação da ligação dupla. Esta ligação dupla melhora as propriedades 

mecânicas do polímero (N. W. Burningham; J.D. Seader 1970; Liu et al. 2016). 

 É de notar que ao longo deste trabalho foi utilizado PBI sem sofrer a desidratação, isto 

é, para melhorar as propriedades mecânicas do mesmo seria necessário sujeitá-lo a 

temperaturas superiores a 400 °C, no entanto, apenas se pretende sujeitar o polímero a estas 

temperaturas aquando da cura final do revestimento, já com as microcápsulas de PBI 

incorporadas.
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3 Materiais e Métodos  

Ao longo deste capítulo irão ser apresentadas e descritas todas as técnicas de produção 

e de caracterização das microcápsulas utilizadas neste projeto. 

Todos os reagentes utilizados ao longo deste projeto encontram-se no Anexo 7. 

3.1 Métodos utilizados para a produção de microcápsulas 

Inicialmente, foi verificada a possibilidade de recorrer ao método de evaporação de 

solvente utilizando como fase contínua um glicol éter e tensioativos, e como fase dispersa PBI, 

dimetilacetamida (DMAc) e LIs. No entanto, devido ao facto dos dois solventes envolvidos (o 

glicol éter e DMAc) serem miscíveis, não foi possível obter bons resultados, como se pode 

comprovar pelo Anexo 1. Sendo assim, optou-se pelo método de inversão de fase via 

precipitação por imersão. 

3.1.1 Inversão de fase via precipitação por imersão 

Com base em Panisello et al. (2013) testou-se o método da inversão de fase via 

precipitação por imersão. Foi utilizada uma pistola manual do tipo LVLP (low volume low 

pressure), com ar pressurizado a 2 bar e um nozzle de 1,8 mm. A pistola liberta ar pressurizado 

juntamente com uma solução polimérica composta pelo polímero e o solvente. Esta mistura foi 

projetada num recipiente que continha o banho de precipitação. 

Como este método apresentava potencial, uma vez que se verificou a formação de uma 

fase sólida dispersa, foi utilizada uma pistola de precisão, do tipo walther pilot wa 100 com 

um nozzle de 0,8 mm. Esta pistola permite regular a pressão de atomização e de leque, sendo 

que a pressão de ar de controlo varia entre 6 e 7 bar.  

Na Figura 7 encontra-se o equipamento utilizado. Este equipamento possui uma válvula 

pneumática que é acionada por um pedal, e dá-se a pulverização. A pressão de atomização e a 

pressão de leque são reguladas através de manómetros. Cada pulverização dura 

aproximadamente 2,48 segundos. 
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Figura 7 – Equipamento utilizado para o método da inversão de fase via precipitação por 

imersão 

3.2 Caracterização das microcápsulas 

3.2.1 Microscopia ótica 

A microscopia ótica foi a técnica utilizada como primeira abordagem para a verificação 

da formação de microcápsulas. 

Foi utilizado o equipamento AmScope que contem uma câmara MU500 incorporada, 

disponibilizado pela Flupol, Surface Engineering, S.A., que se encontra na Figura 8. As lentes 

de ampliação disponíveis neste microscópio são de 4x, 10x e 40x. 

Para fazer a análise ao microscópio coloca-se uma ou duas gotas da solução numa lâmina 

de vidro e observa-se. Quando se pretende observar as microcápsulas secas (sem solventes), 

coloca-se a lâmina de vidro a aquecer numa placa de aquecimento e depois de arrefecer 

observa-se ao microscópio. 

 

Figura 8 – Microscópio ótico utilizado. 
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3.2.2 Distribuição do tamanho de partículas 

De modo a realizar uma distribuição do tamanho de partículas foi utilizado o 

equipamento Coulter LS230, que se encontra no Departamento de Engenharia Química (DEQ) 

da FEUP, representado na Figura 9. Este equipamento permite analisar partículas de diâmetro 

entre 0,04 μm e 2000 μm, através da difração laser e para partículas de diâmetro inferior a 

0,04 μm utilizando a tecnologia PIDS (Polarization Intensity Differential Scattering). 

 

Figura 9 – Coulter LS230 utilizado. 

Para fazer a análise das partículas é necessário selecionar a opção “PIDS”, deixar o 

sistema fazer todos os alinhamentos necessários e só depois introduzir a amostra na célula. 

Posteriormente, aparecerá no software do equipamento o gráfico referente à distribuição em 

percentagem em volume, em percentagem em área superficial e em percentagem em número. 

3.2.3 Microscopia eletrónica de varrimento 

O microscópio eletrónico de varrimento (SEM, do inglês Scanning Electron Microscopy) 

utilizado foi o modelo Phenom XL, do LEPABE. Com este equipamento é possível fazer o 

varrimento através de eletrões secundários e eletrões retrodifundidos. É também possível fazer 

uma microanálise por raio-X (EDS) de modo a identificar a composição atómica da amostra. Na 

Figura 10 encontra-se uma fotografia do microscópio eletrónico de varrimento utilizado. 

 

Figura 10 – Microscópio eletrónico de varrimento.  
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 É possível obter dois tipos de imagens. No caso de eletrões secundários, como estes 

possuem uma energia inferior permite criar uma imagem topográfica da superfície, sendo 

possível ver relevos e profundidade. As imagens de eletrões retrodifundidos apresentam um 

contraste entre cinzentos, sendo que a diferença é devida ao número atómico médio das 

espécies que se encontram nas diferentes zonas. 

 Para preparar as amostras, é necessário filtrar as soluções num filtro de papel com um 

diâmetro de poro de 2,5 µm e escolher um solvente para fazer a lavagem. O solvente escolhido 

deve ser miscível com o líquido iónico e ao mesmo tempo não destruir as paredes das cápsulas. 

Posteriormente seca-se o filtro no forno de convecção a 60°C durante alguns minutos. As 

microcápsulas são colocadas numa fita de carbono (superfície condutora), num suporte próprio 

para SEM. Quando o banho de precipitação é um glicol éter, é possível retirar as microcápsulas 

do filtro e colocá-las no suporte com a fita de carbono. Porém, quando o banho de precipitação 

é composto por água e PVA, é necessário recortar o filtro de papel e colocá-lo diretamente na 

fita de carbono. Depois das amostras se encontrarem no suporte de SEM são levadas a revestir 

com ouro no equipamento Leica EM ACE200, de modo a ficarem com uma superfície condutora, 

sendo assim possível refletir os eletrões. 

 Quando se pretende observar o interior das microcápsulas, é necessário colocá-las num 

banho constituído por uma resina epóxi e por um endurecedor e curá-las. Posteriormente é 

feita a fratura com nitrogénio líquido e coloca-se na fita de carbono. 

3.2.4 Centrifugação 

A centrifugação é uma técnica utilizada para separar duas fases de uma mistura através 

da ação de uma força centrífuga, quando em movimento de rotação. Esta técnica é utilizada 

para separar sólidos em suspensão num líquido e líquidos imiscíveis. 

A centrífuga utilizada foi a Avanti TM J-25 da Beckman, representada na Figura 11, que 

se encontra no Departamento de Engenharia Química. 

 

Figura 11 – Centrífuga utilizada. 
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3.2.5 Termogravimetria 

A termogravimetria (TGA) é uma técnica destrutiva que concede a possibilidade de 

estudar a estabilidade térmica de uma determinada massa de amostra em função da 

temperatura ou do tempo, num ambiente com a temperatura e a atmosfera controladas. O 

objetivo desta técnica é analisar a perda de massa dos diferentes constituintes das 

microcápsulas (o polímero e o líquido iónico) e a temperatura à qual a perda de massa se 

verifica. 

O equipamento utilizado é da marca Netzsch, modelo STA449 F3 Jupiter, representado 

na Figura 12, encontra-se no Departamento de Engenharia Química, na FEUP.  

 

Figura 12 – Equipamento de termogravimetria utilizado. 

A amostra é colocada num cadinho de platina de modo a cobrir o fundo, cerca de 5 mg. 

Depois de o colocar no equipamento, eleva-se a temperatura de 30 °C a 1100 °C, com um 

gradiente de 10 °C min-1, numa atmosfera de nitrogénio com um caudal de 50 mL min-1. 
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4 Resultados e Discussão 

Neste capítulo irão ser apresentados todos os resultados e a respetiva discussão. 

Como já foi referido, inicialmente começou-se por testar o método da evaporação do 

solvente. No entanto, visto que os dois solventes não eram miscíveis, foi necessário recorrer a 

outro método. Assim, testou-se o método de inversão de fase via precipitação por imersão com 

uma pistola LVLP. Como este método apresentou bons resultados, recorreu-se a uma pistola de 

precisão. Foi necessário otimizar o método, sendo assim, foi essencial escolher o banho de 

precipitação, as pressões de leque e de atomização, a distância de pulverização, entre outros. 

Ao longo da otimização do processo, foi necessário mudar o banho de precipitação, uma vez 

que se verificava a presença de PBI no filtro, no entanto este não se encontrava sob a forma de 

microcápsulas. Com a mudança do banho de precipitação, deixou de se observar desperdício 

de PBI, porém grande parte das microcápsulas surgia deformada e rebentada. 

4.1 Ensaios A - Variação dos banhos de precipitação 

Inicialmente foi utilizada a pistola LVLP, com uma solução polimérica composta por 

10 % (m/m) PBI em DMAc a uma pressão de 2 bar. Com base nos estudos de Panisello et al. 

(2013) foram preparados vários banhos de precipitação (100 mL), que se encontravam agitados 

a 500 rpm, de modo a verificar qual deles favorecia a formação de microcápsulas. Na Tabela 2 

encontram-se os banhos de precipitação utilizados. 

Tabela 2 – Banhos de precipitação utilizados nos ensaios A. 

Ensaios A Banhos de Precipitação 

A1 95 % (m/m) Água e 5 % (m/m) Disperbyk-190 

A2 98 % (m/m) Água e 2 % (m/m) PVA 

A3 100 % (m/m) Água 

A4 25 % (m/m) DMAc e 75 % (m/m) Água 

A5 50 % (m/m) DMAc e 50 % (m/m) Água 

A6 75 % (m/m) DMAc e 25 % (m/m) Água 

A7 75 % (m/m) BTG e 25 % (m/m) Água 

A8 50 % (m/m) DMAc e 50 % (m/m) BTG 

 

De todos os banhos testados apenas a solução A8 não apresentou a cor baça e presença 

de depósitos, o que permite concluir que o DMAc juntamente com o butiltriglicol (BTG) 

dissolvem totalmente o PBI. As restantes soluções tinham o aspeto representado na Figura 12 e 

foram observadas ao microscópio ótico. 
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Figura 12 – Soluções dos ensaios A que foram observadas ao microscópio (à esquerda) e depois 

de 24h em repouso (à direita). 

Os ensaios A1, A2, A3 e A4 foram observados ao microscópio ótico. Como se pode 

observar pela Figura 13, estes apresentam partículas com um vasto leque de diâmetros. 

 

Figura 13 – Ensaios A1, A2, A3 e A4 observados ao microscópio ótico, com 4x de ampliação.  

Na Figura 14 estão presentes as partículas do ensaio A7 observadas ao microscópio ótico, 

com ampliações de 4x, 10x e 40x. Estas apresentam uma tonalidade muito mais clara do que as 

referidas anteriormente e um vasto leque de diâmetros. 

 

Figura 14 – Microcápsulas do ensaio A7 observadas ao microscópio ótico. 

O ensaio A5 apresenta um número muito reduzido de partículas e o ensaio A6 não 

apresenta partículas, como se pode observar na Figura 15. Então, é possível concluir que com 

o aumento de DMAc a formação de partículas fica comprometida.  

 

Figura 15 – Ensaio A5 (à esquerda) e ensaio A6 (à direita) observados ao microscópio ótico 

com uma ampliação de 10x. 

A1 A2 A4 A3 
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 Assim, optou-se por utilizar como banho de precipitação 98 % (m/m) de água e 

2 % (m/m) de PVA ou então 95 % (m/m) de água e 5 % (m/m) de disperbyk-190, uma vez que 

estes oferecem mais estabilidade à solução. Como a presença de DMAc no banho de precipitação 

não favorece o aparecimento de partículas e visto que este solvente é tóxico, então foi excluída 

a possibilidade de o banho conter DMAc. E, como a utilização de água com disperbyk-190 ou 

PVA é mais económica do que a utilização de BTG, esta foi a opção selecionada. 

4.2 Ensaios B - Variação da distância de pulverização, quantidade e 

recipiente do banho de precipitação 

Realizaram-se os ensaios B com o objetivo de avaliar a relação da distância de 

pulverização, da quantidade de banho de precipitação e o recipiente do banho de precipitação 

com o tamanho das partículas. Na Tabela 3 encontram-se as variações efetuadas. Já com a 

pistola de precisão, do tipo walther pilot wa 100 e com uma volta de abertura, foi utilizada 

uma solução de 10 % (m/m) de PBI em DMAc. O banho de precipitação encontrava-se agitado a 

500 rpm e foi composto por 98 % (m/m) de água e 2 % (m/m) de PVA. A pressão de leque e de 

atomização foram de 1,3 bar e a pressão de controlo variava entre 6 e 7 bar. 

Tabela 3 – Ensaios B: Variação do recipiente de precipitação, distância de pulverização e 

quantidade de banho de precipitação. 

Ensaios B 
Recipiente de 

Precipitação 

Distância de 

Pulverização 

Quantidade de Banho de 

Precipitação 

B1 Gobelé 14 cm 100 mL 

B2 Tina 14 cm 300 mL 

B3 Tina 20 cm 300 mL 

B4 Tina 20 cm 250 mL 

B5 Tina 25,5 cm 250 mL 

B6 Tina 11 cm 250 mL 

B7 Tina 22 cm 250 mL 

 

Foram apenas realizadas cinco pulverizações no ensaio B6 e nos restantes ensaios foram 

realizadas oito. Foi assim possível concluir que a tina de vidro é o melhor recipiente de 

precipitação, com uma quantidade de banho de 250 mL, pois há menos desperdícios dos 

materiais envolvidos. Todos os ensaios foram observados ao microscópio ótico. Na Figura 16 

estão apresentados os ensaios B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 com uma ampliação de 40x. 
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Figura 16 – Ensaios B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 observados ao microscópio ótico com uma 

ampliação de 40x. 

Com o objetivo de evaporar todo o solvente, as lâminas foram expostas a cerca de 

200 °C, uma vez que a temperatura de ebulição do DMAc é cerca de 165 °C. Na Figura 17 

encontram-se os ensaios B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 secos com uma ampliação de 40x. 

 

Figura 17 - Ensaios B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 secos observados ao microscópio ótico com 

uma ampliação de 40x. 

Para analisar o tamanho das partículas com base na distância de pulverização foi 

realizada uma distribuição do tamanho das partículas dos ensaios B2, B4, B5, B6 e B7 recorrendo 

ao equipamento Coulter LS230. O ensaio B1 foi excluído porque o recipiente usado foi o gobelé, 

e este foi descartado devido aos desperdícios de matéria prima, o ensaio B3 foi excluído porque 

apresentava vários aglomerados, como se pode observar na Figura 16. Na Figura 18 encontram-

se as distribuições de tamanho de partículas obtidas. 

B1 B2 B3 B4 

B5 B6 B7 

B1 B2 B3 B4 

B5 B6 B7 
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Figura 18 – Distribuição do tamanho de partículas em percentagem em volume (à esquerda) e 

em percentagem em área superficial do ensaio B (à direita). 

 Analisando a Figura 18 é possível inferir que há uma tendência relacionada com a 

distância de pulverização. Em percentagem em volume, os ensaios que apresentam partículas 

de menor diâmetro são, por ordem decrescente, B5, B7, B4, B6 e B2. Assim sendo, a distância 

de 14 cm (ensaio B2) é a que apresenta partículas de menor diâmetro. Como a distância de 

pulverização de 11 cm (ensaio B6) apresenta partículas maiores do que a distância de 14 cm, 

conclui-se que esta última é a distância ótima. É importante referir que há indicação da 

existência de partículas na ordem dos 300 μm, no entanto, quando a solução é observada ao 

microscópio estas não são detetadas. Isto pode dever-se ao facto de o PVA produzir muitas 

bolhas de ar, as quais podem ser confundidas com partículas, ou então existirem partículas 

aglomeradas, o que origina tamanhos maiores do que os reais. 

4.3 Ensaios C - Variação da pressão de atomização e da pressão de leque 

 Os ensaios C foram realizados com o objetivo de verificar como é que a pressão de 

atomização e a pressão de leque influenciam o diâmetro das microcápsulas. Assim, com a 

distância de pulverização fixada em 14 cm, utilizou-se uma solução polimérica de 5 % (m/m) 

de PBI em DMAc, e os banhos de precipitação eram compostos por uma solução de 98 % (m/m) 

de água e 2 % (m/m) PVA, agitados a 500 rpm. Foram feitas oito pulverizações em cada banho 

(exceto o ensaio C2.30 que foram feitas trinta pulverizações) e a pistola tinha apenas uma volta 

de abertura. Na Tabela 4 estão apresentadas as diferentes combinações de pressão de leque e 

pressão de atomização. 
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Tabela 4 – Ensaios C: Variação da pressão de leque e da pressão de atomização. 

Ensaios C Pressão de leque Pressão de atomização 

C1 1,3 bar 1,3 bar 

C2 1,3 bar 1,9 bar 

C2.30 1,3 bar 1,9 bar 

C3 1,3 bar 2,5 bar 

C4 1,9 bar 1,3 bar 

C5 1,9 bar 1,9 bar 

C6 1,9 bar 2,5 bar 

 

 Apenas se utilizaram estas pressões, uma vez que para pressões na ordem dos 2,5 bar 

havia muito desperdício do banho de precipitação. 

Os ensaios foram observados ao microscópio ótico antes e depois de serem submetidos 

a temperaturas na ordem dos 200 °C (na lâmina). A Figura 19 apresenta os ensaios antes de 

serem secos e a Figura 20 apresenta os ensaios após serem secos a 200°C.  

 

 

 

Figura 19 – Ensaios C1, C2, C2.30, C3, C4, C5 e C6 observados ao microscópio ótico com uma 

ampliação de 40x 

C1 C2 C2.30 C3 

C4 C5 C6 
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Figura 20 - Ensaios C1, C2, C2.30, C3, C4, C5 e C6 secos observados ao microscópio ótico com 

uma ampliação de 40x. 

 Pela análise da Figura 19 e Figura 20 em comparação com as Figura 16 e Figura 17 é 

possível verificar uma diminuição do diâmetro das partículas. Isto deve-se ao facto de a solução 

polimérica apresentar uma menor viscosidade, uma vez que se reduziu a concentração de PBI 

em DMAc para metade. 

Os ensaios C foram todos analisados no Coulter LS230 com o objetivo de verificar se as 

diferentes combinações de pressões influenciam os diâmetros das partículas. 

 

 

Figura 21 – Distribuição do tamanho de partículas em percentagem em volume (à esquerda) e 

em percentagem em área superficial do ensaio C (à direita). 

Pela análise da Figura 21 é possível verificar que não há diferenças muito significativas 

entre as várias combinações de pressões de atomização e de leque, no entanto, pode-se 

concluir tanto pela análise da distribuição em volume como em área superficial que o ensaio 

C2.30 é o que apresenta distribuições com diâmetros mais pequenos. Deste modo, os próximos 

ensaios foram reproduzidos com essas condições (pressão de atomização: 1,9 bar e pressão de 

leque: 1,3 bar). 

C1 C2 C2.30 C3 

C4 C5 C6 
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4.4 Variação dos ensaios C 

Como é possível observar pela Figura 21, as distribuições indicam a existência de 

partículas com diâmetros na ordem dos 300 μm, deste modo, repetiu-se ensaio C2.30, no 

entanto, este foi filtrado, adicionou-se um antiespumante e diminuiu-se a concentração de PVA 

para 1 % (m/m). Todos estes ensaios foram realizados em duplicado com o objetivo de submeter 

o duplicado a ultrassons. Na Tabela 5 estão apresentadas as diferentes variações. 

 Tabela 5 – Variação dos ensaios C. 

Variação dos ensaios C 

C2.30 Filtrado Filtrado 

C2.30 Filtrado US Filtrado e 30 min de ultrassons 

C2.30 Defoamer Antiespuma 

C2.30 Defoamer US Antiespumante e 30 min de ultrassons 

C2.30 1 % PVA 1 % (m/m) PVA 

C2.30 1 % PVA US 1 % (m/m) PVA e 30 min de ultrassons 

 

É importante referir que a exposição a ultrassons foi realizada imediatamente antes de 

se introduzir a amostra no Coulter LS230. A filtração foi efetuada através de uma tela de nylon 

com diâmetro de 80 µm, o antiespumante utilizado foi o BYK-1711, cujo objetivo era reduzir 

significativamente a quantidade de espuma. Por último, foi reproduzido um ensaio igual ao 

C2.30 mas com uma solução composta por 1 % (m/m) de PVA e 99 % (m/m) de água, cujo 

objetivo era a formação de menos espuma. No entanto, apesar da presença do antiespumante 

e da redução para metade da quantidade de PVA, a presença de espuma era visível em todas 

as soluções. 

 

 

Figura 22 - Distribuição do tamanho de partículas em percentagem em volume (à esquerda) e 

em percentagem em área superficial das variações do ensaio C (à direita). 

 Pela observação da Figura 22 é possível concluir que a presença de partículas de grandes 

dimensões continua a ser detetada pelo Coulter LS230. Apenas o ensaio que foi filtrado 
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apresenta uma distribuição diferente das restantes. Foi também analisado através do 

Coulter LS230 uma solução composta por 2 % (m/m) de PVA e 98 % (m/m) de água para 

despistar que a presença de espuma do PVA influencie na distribuição do tamanho das 

partículas. Esta análise não é completamente fiável uma vez que foi introduzida uma grande 

quantidade de solução, no entanto o nível de obscuridade só atingiu os 6 %, quando deveria 

atingir os 45 %. As distribuições do tamanho de partículas obtidas encontram-se na Figura 23. 

 

Figura 23 - Distribuição do tamanho de partículas em percentagem em volume (à esquerda) e 

em percentagem em área superficial da solução composta por 2 % (m/m) de PVA (à direita). 

 Analisando a Figura 23 é possível observar dois picos na percentagem em volume e 

apenas um na percentagem em área superficial, estes surgem devido à presença de bolhas de 

ar, o que pode influenciar a análise feita às partículas, porém, não é significativo, pois não se 

deteta nada para diâmetros acima de 4 μm. Isto mostra que o problema não se encontra na 

existência de bolhas de ar, mas sim na existência de aglomerados de partículas ou até mesmo 

de partículas com grandes diâmetros. 

4.5 Ensaios D - Otimização do número de pulverização e abertura da 

agulha. Utilização de disperbyk-190 no banho de precipitação 

 Foram também realizados quatro ensaios cujo banho de precipitação foi composto por 

5 % (m/m) de disperbyk-190 e 95 % (m/m) de água, a solução polimérica por 5 % (m/m) de PBI 

dissolvido em DMAc, e com as condições de pressão definidas anteriormente, no entanto fez-se 

variar o número de pulverizações e a abertura da pistola. Estes ensaios foram realizados com o 

objetivo de comprovar que as bolhas de ar não influenciam o Coulter LS230, uma vez que se 

usa o disperbyk-190 em vez do PVA e a quantidade de bolhas de ar é bastante reduzida quando 

comparado com a solução de 2 % (m/m) de PVA. Os ensaios estão presentes na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Ensaios D. 

Ensaios D Nº de Pulverizações Abertura da pistola 

D1 30 1 volta 

D2 30 1 volta 

D3 30 1,5 voltas 

D4 20 1,5 voltas 

 

O ensaio D1 e D2 são iguais com o objetivo de analisar a reprodutibilidade. Com 1,5 

voltas de abertura da pistola a solução fica saturada de PBI, uma vez que o caudal de solução 

polimérica é maior, deste modo para o ensaio D4 diminuiu-se o número de pulverizações. 

Na Figura 24 encontram-se os ensaios observados ao microscópio. 

 

 

Figura 24 – Ensaios D1, D2 e D4 observados ao microscópio ótico com uma ampliação de 40x 

(em cima) e ensaios D1, D2 e D4 secos observados ao microscópio ótico com uma ampliação 

de 40x (em baixo). 

Na Figura 25 estão apresentadas as distribuições do tamanho de partículas em volume e 

em área superficial. 

 

Figura 25 - Distribuição do tamanho de partículas em percentagem em volume (à esquerda) e 

em percentagem em área superficial dos ensaios D (à direita). 

D1 D2 D4 

D1 D2 D4 
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Observando a Figura 25 verifica-se que continuam presentes partículas de grandes 

dimensões (na ordem dos 300 µm). Os ensaios D1 e D2 são bastante semelhantes, como seria 

de esperar. No Anexo 2 encontra-se uma comparação entre o modelo Fraunhofer (modelo 

utilizado) e um modelo com base no índice de refração do PBI. Para decidir qual o banho de 

precipitação a utilizar, foram comparados os ensaios com 5 % (m/m) de disperbyk-190, 

1 % (m/m) de PVA e 2 % (m/m) PVA, representados na Figura 26. 

 

 

Figura 26 - Distribuição do tamanho de partículas em percentagem em volume (à esquerda) e 

em percentagem em área superficial (à direita) para comparação entre 5 % (m/m) 

disperbyk-190, 1 % (m/m) PVA e 2 % (m/m) PVA. 

Assim, pela análise da Figura 26, é possível verificar que a diferença não é muito 

significativa, e, portanto, o banho de precipitação será constituído por 1 % (m/m) de PVA, 

sendo esta a escolha economicamente mais viável. O PVA possuí uma natureza hidrofílica, 

funciona como um coloide protetor, logo reduz a agregação das partículas formadas na fase 

aquosa. (Pei et al. 2015). 

4.6 Ensaios X – Solução polimérica com LI 

Seguidamente, foram realizados novos ensaios, com todas as condições definidas 

anteriormente, no entanto, a solução polimérica continha o líquido iónico 

bis(trifluorometanosulfonil)amida de 1-hexil-3-metilimidazólio, ([HMIM][NTf2]). 

Tabela 7 – Ensaios X. 

Ensaios X Líquido Iónico 

X0 0 % (m/m) relativamente aos sólidos presentes 

X1 20 % (m/m) relativamente aos sólidos presentes 

X2 40 % (m/m) relativamente aos sólidos presentes 

X3 60 % (m/m) relativamente aos sólidos presentes 

 

Com o objetivo de verificar se houve encapsulação do líquido iónico e para verificar a 

existência das partículas de grandes dimensões detetadas pelo Coulter LS230, os resultados 
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foram visualizados através de SEM. Para tal as partículas foram filtradas através de um sistema 

com uma a bomba de vácuo, em filtros de policarbonato com 0,2 µm de diâmetro de poro, no 

entanto, o tempo de filtração era muito longo e não era possível retirar as partículas do filtro. 

Assim, recorreu-se à centrifugação a 9000 rpm durante 15 min a 20 °C. As partículas foram 

lavadas com água para extrair todo o PVA e com álcool isopropílico (IPA) para extrair o líquido 

iónico não encapsulado. Posteriormente foram colocadas num forno de convecção a 70 °C 

durante toda a noite. As partículas ficaram destruídas uma vez que antes de serem colocadas 

no forno estas eram constituídas por uma massa castanha clara e tornaram-se num filme poroso 

preto. Colocou-se a hipótese de as partículas serem muito quebradiças ou se encontrarem 

amolecidas por resíduos de solvente e durante o processo de centrifugação colapsarem ou 

coalescerem. Uma solução seria diminuir a velocidade de rotação e diminuir o tempo de 

centrifugação. 

Repetiu-se o ensaio X, porém, as partículas foram filtradas a vácuo, num filtro de papel 

com 2,5 µm de diâmetro de poro. Estas foram lavadas com água e com álcool isopropílico (IPA). 

Como não é possível retirar as partículas do filtro, para se observar em SEM, foi cortado um 

bocado de filtro e colocado na fita de carbono. As Figura 27, Figura 29, Figura 30 e Figura 31 

apresentam as imagens de SEM e a microanálise EDS dos ensaios X0, X1, X2 e X3, 

respetivamente. 

 

  

Elemento 

químico 

Percentagem / % 

Microcápsula Filtro 

Carbono 79,7 56,5 

Nitrogénio 6,5 2,1 

Oxigénio 2,7 3,3 

Ouro 11,1 38,1 
 

Figura 27 – Imagem SEM do ensaio X0 e composição química. A régua presente na imagem 

corresponde a 8 μm. 

 A Figura 27, mostra que as partículas são microcápsulas, no entanto estas não 

apresentam uma morfologia esférica. Também é possível inferir que há PBI no filtro, uma vez 

que tanto na microcápsula como no filtro há nitrogénio, elemento químico que apenas está 

presente no PBI e não no filtro de papel como se pode comprovar pela Figura 28.  
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Elemento 

químico 
Percentagem / % 

Carbono 56,8 

Nitrogénio 0,0 

Oxigénio 29,3 

Ouro 13,9 

Figura 28 - Imagem SEM do filtro de papel e composição química. A régua presente na 

imagem corresponde a 200 μm. 

Comparando as Figura 27 e Figura 28 verifica-se que existe PBI no filtro, uma vez que o 

filtro de papel apresenta muitas fibrilhas, enquanto que o filtro na Figura 27 apresenta uma 

superfície mais lisa. 

 

 

Elemento 

químico 

Percentagem / % 

Microcápsula 

aberta 

Microcápsula 

fechada 

Carbono 78,4 68,0 

Nitrogénio 10,2 18,3 

Oxigénio 3,3 8,5 

Ouro 8,1 5,2 

Figura 29 – Imagem SEM do ensaio X1 e composição química. A régua presente na imagem 

corresponde a 8 μm.  
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Elemento 

químico 

Percentagem / % 

Microcápsula Filtro 

Carbono 79,9 82,9 

Nitrogénio 9,9 6,8 

Oxigénio 2,8 3,4 

Ouro 7,4 6,9 

Figura 30 – Imagem SEM do ensaio X2 e composição química. A régua presente na imagem 

corresponde a 8 μm. 

 

 

Elemento 

químico 

Percentagem / % 

Microcápsula Filtro 

Carbono 73,9 77,3 

Nitrogénio 3,4 11,4 

Oxigénio 5,8 4,5 

Ouro 16,9 6,8 

Figura 31 - Imagem SEM do ensaio X3 e composição química. A régua presente na imagem 

corresponde a 8 μm. 

 Pela análise das Figura 29, Figura 30 e Figura 31, podemos concluir que também há 

presença de nitrogénio no filtro, logo existe PBI no filtro. Como não há presença de flúor nem 

enxofre, elementos químicos presentes no líquido iónico, isto indica que este não foi 

encapsulado. A presença de ouro deve-se ao revestimento das amostras com ouro, antes de 

introduzir as amostras no equipamento, para se obter uma superfície condutora. 

A existência de PBI no filtro pode dever-se a vários fatores. Um deles é o facto da 

precipitação do PBI em água ser muito rápida e a sua estrutura ficar bastante amolecida. A 

precipitação também pode ficar comprometida devido à existência de iões, isto pode acontecer 

caso a água não se encontre totalmente desionizada. 

Para verificar o comportamento de PBI quando em contacto com IPA, foi colocado num 

gobelé IPA e PBI precipitado durante um dia e verificou-se que este desfaz o PBI, logo, quando 

se fez a lavagem das microcápsulas com IPA pode-se ter provocado a rutura das mesmas e 
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consequentemente ocorreu a libertação do líquido iónico, e como o IPA dilui o líquido iónico, 

este foi eliminado durante a lavagem. 

 Com esta análise de SEM, foi possível concluir que as partículas de grandes dimensões 

apresentadas no Coulter LS230 podem dizer respeito às partículas representadas na Figura 32 

com o aspeto de “ovo estrelado”, sendo estas compostas por PBI. Estas partículas eram visíveis 

nas imagens de microscopia ótica, como por exemplo na Figura 24 e na Figura 20, no entanto 

foram desprezadas porque foram atribuídas às bolhas de ar produzidas pelo PVA e pelo 

disperbyk-190. Porém, pela análise da composição química, é possível concluir que é PBI uma 

vez que há nitrogénio, elemento químico que não se encontra presente na composição química 

do PVA. 

 

 

 
Elemento 

químico 
Percentagem / % 

Carbono 83,3 

Nitrogénio 3,9 

Oxigénio 3,3 

Ouro 9,5 

Figura 32 – PBI disperso no filtro e respetiva composição química. A régua presente na 

imagem corresponde a 30 μm. 

4.7 Ensaios E - Microcápsulas sem lavagem com IPA 

Foi realizado um ensaio nas mesmas condições, no entanto as microcápsulas não foram 

lavadas com IPA, visto que este destrói o PBI. Para se fazer a observação em SEM, estas foram 

apenas filtradas através do sistema de vácuo através de um filtro de policarbonato com um 

diâmetro de poro de 0,2 µm. Uma das amostras continha líquido iónico e a outra não, como 

mostra a Tabela 8.  

Tabela 8 – Ensaios E. 

Ensaios E Solução Polimérica 

E1 Sem líquido iónico 

E2 Com 40 % (m/m) de líquido iónico 

 

Na Figura 33 está representada uma imagem geral dos ensaios E1 e E2.  
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Figura 33 - Imagem SEM dos ensaios E1 e E2. A régua presente nas imagens corresponde a 

200 μm. (E1 à esquerda e E2 à direita). 

Verifica-se na Figura 33 a presença de PBI espalhado pelo filtro sob a forma de “ovo 

estrelado”. 

Na Figura 34 e Figura 35 estão apresentadas as microcápsulas e a respetiva composição 

química obtida pela microanálise EDS. 

 

 

 Elemento 

químico 
Percentagem / % 

Carbono 79,7 

Nitrogénio 8,6 

Oxigénio 3,2 

Flúor 0,0 

Ouro 8,5 

Figura 34 - Imagem SEM de uma microcápsula do ensaio E1 e composição química. A régua 

presente na imagem corresponde a 8 µm. 
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Elemento 

químico 
Percentagem / % 

Carbono 84,4 

Nitrogénio 7,1 

Oxigénio 3,7 

Flúor 0,3 

Ouro 4,5 

Figura 35 - Imagem SEM de uma microcápsula do ensaio E2 e composição química. A régua 

presente na imagem corresponde a 8 µm. 

 Através da análise das Figura 34 e Figura 35, é possível verificar que aparentemente se 

deu a encapsulação de líquido iónico, pois é detetado flúor em pequena percentagem no ensaio 

E2. Isto prova que a não encapsulação do líquido iónico no ensaio X foi devida à lavagem das 

cápsulas com IPA durante a filtração. É também possível verificar que as microcápsulas 

apresentam diâmetros inferiores a 10 µm. Porém, há muito desperdício da matéria prima, visto 

que há imenso PBI disperso pelo filtro sob a forma de “ovo estrelado”, como se pode verificar 

na Figura 33. 

4.8 Ensaios F - Banho de precipitação composto por glicóis éteres 

A presença de PBI no filtro mostra que o método de encapsulação usado não estava a 

ser eficaz. Assim, surgiram duas soluções. Uma delas seria substituir a água no banho de 

precipitação, visto que esta amolece (plastifica) o PBI, o que poderia estar a provocar a 

deformação e destruição das microcápsulas. A outra seria tentar reticular o polímero de modo 

a torná-lo mais resistente e assim suportar melhor o processamento. Esta última abordagem 

encontra-se descrita no Anexo 3. Mudou-se o banho de precipitação, sendo necessário escolher 

um líquido em que o PBI seja insolúvel, de forma a provocar a sua precipitação, e que não 

dissolva o líquido iónico. Assim, foram selecionados dois glicóis éteres, que têm o ponto de 

ebulição superior ao do DMAc, o monoisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodial e o éter 

monobutílico de tripropilenoglicol. No entanto, estes glicóis éteres dissolvem o líquido iónico 

que se estava a utilizar, o [HMIM][BF4]. Porém, não dissolvem o hexafluorofosfato de 

1-hexil-3-metilimidazólio, [HMIM][PF6], logo passou-se a utilizar este último numa percentagem 

de 40 % (m/m) relativamente aos sólidos presentes. Foram então realizados os ensaios F, 

apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Ensaios F. 

Ensaios F 

F1 Banho: monoisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol; Sol. Polimérica com LI 

F2 Banho: monoisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol; Sol. Polimérica sem LI 

F3 Banho: éter monobutílico de tripropilenoglicol; Sol. Polimérica com LI 

F4 Banho: éter monobutílico de tripropilenoglicol; Sol. Polimérica sem LI 

 

Como se alterou o banho de precipitação, foi necessário ajustar novamente as condições 

de pulverização. Assim sendo, utilizou-se uma distância de pulverização de 20 cm, com pressões 

de leque e de atomização de 1 bar, foram realizadas apenas 10 pulverizações com uma abertura 

da pistola de 1,25 voltas, uma vez que com 30 pulverizações a solução ficava saturada, 

verificando-se a existência de fibrilhas de polímero. As soluções foram aquecidas a 170 °C de 

modo a evaporar o DMAc, e filtradas a vácuo, através de um filtro de papel com um diâmetro 

de poro de 2,5 μm. Os filtros foram colocados a secar durante alguns minutos num forno de 

convecção a 60 °C. Para se observar as microcápsulas em SEM, foram colocadas em cima da 

fita de carbono as microcápsulas em pó, uma vez que utilizando o glicol éter como banho de 

precipitação é possível retirar as microcápsulas do filtro com uma espátula.  

As Figura 36 e Figura 37 mostram as microcápsulas do ensaio com o monoisobutirato de 

2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol e o éter monobutílico de tripropilenoglicol, respetivamente. 

  

Figura 36 - Imagem SEM dos ensaios F1 e F2. A régua presente nas imagens corresponde a 

200 μm. (F1 à esquerda e F2 à direita). 
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Figura 37 - Imagem SEM dos ensaios F3 e F4. A régua presente nas imagens corresponde a 

200 μm. (F3 à esquerda e F4 à direita). 

 Analisando as Figura 36 e Figura 37 pode concluir-se que não se verifica diferença na 

morfologia das microcápsulas com a utilização de diferentes glicóis éteres. Em ambos os casos, 

as microcápsulas surgem deformadas e rebentadas. 

Com o objetivo de estudar se a deformação das microcápsulas se devia à filtração, 

colocou-se uma gota de solução não filtrada diretamente no pino, após evaporar o DMAc, sem 

fita de carbono e observou-se em SEM. Os resultados encontram-se na Figura 38. 

  

Figura 38 - Imagem SEM dos ensaios F2 e F4, solução colocada no pino. A régua presente nas 

imagens corresponde a 200 μm. (F2 à esquerda e F4 à direita). 

Pela análise da Figura 38, é possível concluir que a deformação das microcápsulas não 

ocorre devido à filtração, mas sim devido ao seu próprio processo de formação. Isto pode 

dever-se à evaporação do DMAc quando se pulveriza a solução e posteriormente quando se 

sujeita a solução a 170 °C, forçando a evaporação do DMAc, e/ou devido ao vácuo a que são 

sujeitas para se observar em SEM. Provavelmente, quando se faz a pulverização, algum DMAc é 

evaporado, a gotícula forma-se antes de entrar em contacto com o banho de precipitação, e 

quando entra em contacto com este o polímero precipita. Ocorre alguma difusão do DMAc para 
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o banho, e com a evaporação forçada do DMAc, devido ao aumento da pressão no interior das 

microcápsulas é possível que elas rebentem e/ou deformem. 

As Figura 39, Figura 40, Figura 41 e Figura 42 representam as imagens de SEM e a 

microanálise EDS dos ensaios F1, F2, F3, F4 respetivamente. 

 

 

Elemento 

químico 
Percentagem / % 

Carbono 78,7 

Nitrogénio 9,4 

Oxigénio 4,1 

Flúor 0,3 

Fósforo 0,1 

Ouro 7,4 

Figura 39 - Imagem SEM de uma microcápsula do ensaio F1 e composição química. A régua 

presente na imagem corresponde a 10 µm. 

  

Elemento 

químico 
Percentagem / % 

Carbono 81,3 

Nitrogénio 6,8 

Oxigénio 5,2 

Flúor 0,0 

Fósforo 0,0 

Ouro 6,7 

Figura 40 - Imagem SEM de uma microcápsula do ensaio F2 e composição química. A régua 

presente na imagem corresponde a 10 µm. 

Analisando a Figura 39 e Figura 40 é possível verificar que aparentemente ocorreu a 

encapsulação do líquido iónico, uma vez que o ensaio F1 apresenta uma pequena percentagem 

de flúor e fósforo, elementos químicos presentes no líquido iónico. Enquanto que o ensaio F2 

não apresenta estes elementos, como era esperado, visto que estes ensaios foram realizados 

sem líquido iónico. É possível que o líquido iónico seja encapsulado e que não se mantenha no 

interior das cápsulas, isto porque a quantidade de flúor e fósforo detetado na microanálise EDS 

é muito pequena e as cápsulas encontram-se rebentadas. Pode-se também inferir que com este 
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glicol éter as microcápsulas apresentam uma distribuição de diâmetros maior. Em média os 

diâmetros rondam os 30 μm. 

 
 

Elemento 

Químico 

Percentagem / % 

Micro. 

fechada 

Micro. 

aberta 

Micro. 

rebentada 
Filtro 

Carbono 77,7 72,4 84,6 85,7 

Nitrogénio 10,9 15,6 8,1 0,0 

Oxigénio 5,2 4,7 4,1 4,8 

Flúor 0,2 0,3 0,2 0,0 

Fósforo 0,1 0,1 0,1 0,0 

Ouro 5,9 6,9 2,9 9,5 

Figura 41 - Imagem SEM de uma microcápsula do ensaio F3 e composição química. A régua 

presente na imagem corresponde a 30 µm. 

A Figura 41 comprova mais uma vez que aparentemente ocorreu a encapsulação do 

líquido iónico, uma vez que tanto a microcápsula aberta como a fechada apresentam flúor e 

fósforo, enquanto que a fita de carbono não apresenta nenhum destes elementos. Conclui-se 

que apesar das microcápsulas não apresentarem uma morfologia esférica, há presença de 

líquido iónico nas microcápsulas com morfologias irregulares, como se pode comprovar pela 

análise da composição química correspondente à microcápsula aberta e à rebentada. 

  

Elemento 

químico 
Percentagem / % 

Carbono 76,8 

Nitrogénio 11,9 

Oxigénio 7,7 

Flúor 0,0 

Fósforo 0,0 

Ouro 3,6 

Figura 42 - Imagem SEM de uma microcápsula do ensaio F4 e composição química. A régua 

presente na imagem corresponde a 10 µm. 

Como esperado, a Figura 42 não apresenta flúor nem fósforo. Isto prova que apesar da 

percentagem destes elementos ser muito baixa, estes elementos apenas surgem nos ensaios em 

que se usa o líquido iónico. Também se conclui que com este glicol éter, a distribuição do 

diâmetro das microcápsulas é mais larga do que quando se utiliza água e PVA no banho de 

precipitação. 
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 Logo, os dois glicóis éteres utilizados, o monoisobutirato de 

2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol e o éter monobutílico de tripropilenoglicol, favorecem a 

formação de microcápsulas e não ocorre a presença de PBI disperso sob a forma de “ovo 

estrelado”. Como não há diferenças significativas entre os resultados obtidos, optou-se por 

utilizar o monoisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol, uma vez que é uma via mais 

económica. Foi testada a adição de tensioativos ao banho de precipitação, no entanto não se 

detetaram diferenças significativas na morfologia das microcápsulas. Esta tentativa encontra-se 

no Anexo 6. 

4.9 Ensaios H - Aquecimento da solução polimérica 

O problema do aparente rebentamento e encolhimento das microcápsulas poderá 

dever-se ao facto de o polímero precipitar na superfície das gotículas de solução, o que origina 

uma parede sólida antes do DMAc conseguir difundir para a solução do banho. Assim, como o 

DMAc se encontra no interior das cápsulas, quando se aquece a solução para o evaporar, as 

cápsulas “rebentam” e/ou encolhem. Portanto, aumentou-se a concentração da solução 

polimérica para 15 % (m/m) de PBI em DMAc e colocou-se a solução polimérica num banho de 

aquecimento a 85 °C, tornando a solução menos viscosa e facilitando a evaporação do DMAc no 

processo de pulverização. Deste modo, preparou-se a instalação presente na Figura 43. Foi 

necessário isolar o tubo que liga a solução polimérica à pistola, uma vez que a área de 

transferência de calor era muito grande e a solução arrefecia quando chegava à pistola, assim, 

colocaram-se os tubos do banho de aquecimento junto do tubo que continha a solução 

polimérica e isolou-se com algodão e papel de alumínio.  

 

Figura 43 – Instalação com aquecimento da solução polimérica. 

A ideia passaria também por aquecer o banho de aquecimento, no entanto, não havia 

condições físicas para isso, visto que o glicol éter possui um odor muito forte, e quando 

aquecido este odor torna-se ainda mais forte. Foi necessário diminuir a concentração da solução 

polimérica para 10 % (m/m) de PBI em DMAc, uma vez que a pistola não atomizava a solução 
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de 15 % (m/m) de PBI em DMAc. Com esta concentração apenas se aumentou a pressão de 

atomização para 2 bar, as restantes variáveis foram mantidas. Foram realizados dois ensaios 

que se encontram na Tabela 10. 

Tabela 10 – Ensaios H. 

Ensaios H 

H1 Solução polimérica sem LI 

H2 Solução polimérica com 40 % de LI em relação aos sólidos presentes. 

 

Na Figura 44 encontram-se as imagens referentes ao ensaio H1 e H2, respetivamente. 

 

  

Figura 44 - Imagem SEM dos ensaios H1 e H2. A régua presente nas imagens corresponde a 

200 μm. (H1 à esquerda e H2 à direita). 

Analisando a Figura 44 verifica-se que a maioria das microcápsulas, apesar de terem um 

aspeto “esvaziado”, encontram-se fechadas, não parecendo rebentadas. Estas ficam assim 

devido à evaporação do DMAc, como foi referido anteriormente. A Figura 45 mostra uma 

imagem de microscopia ótica do ensaio H2 depois de se evaporar o DMAc. Logo, exclui-se a 

possibilidade deste aspeto deformado das microcápsulas se dever ao vácuo a que são sujeitas 

quando se observam em SEM. 
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Figura 45 – Imagem de microscopia ótica do ensaio H2. Ampliação de 40x. 

 Tal como no ensaio F, aquando da pulverização dá-se a evaporação de algum DMAc, no 

entanto neste ensaio, como se aquece a solução polimérica, é evaporado mais DMAc. Assim, 

quando a gotícula entra em contacto com o banho de precipitação dá-se alguma difusão para o 

banho e quando se força a evaporação do DMAc, como a quantidade de DMAc é inferior, a 

pressão no interior das microcápsulas não é suficiente para que elas rebentem, apenas as torna 

deformadas. 

O aspeto deformado também pode ocorrer devido ao facto da quantidade de líquido 

iónico que se está a encapsular ser pouca. Após a saída do DMAc por difusão através da parede 

de polímero formada precocemente e da evaporação forçada do DMAc, as microcápsulas 

mirram. 

É importante referir que neste ensaio, quando comparado com o ensaio F, se diminuiu 

a quantidade de DMAc, se aumentou a quantidade de PBI e se aqueceu a solução polimérica. 

Estes fatores foram fulcrais para que as microcápsulas não surgissem rebentadas. 

Nas Figura 46 e Figura 47 estão representadas as imagens de SEM com a respetiva 

composição química. 

 

 

Elemento 

químico 
Percentagem / % 

Carbono 62,9 

Nitrogénio 25,2 

Oxigénio 11,9 

Flúor 0,0 

Fósforo 0,0 

Figura 46 - Imagem SEM de uma microcápsula do ensaio H1 e composição química. A régua 

presente na imagem corresponde a 10 µm. 
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Elemento 

químico 
Percentagem / % 

Carbono 60,9 

Nitrogénio 30,0 

Oxigénio 8,5 

Flúor 0,5 

Fósforo 0,1 

Figura 47 - Imagem SEM de uma microcápsula do ensaio H2 e composição química. A régua 

presente na imagem corresponde a 10 µm. 

Verifica-se através das Figura 46 e Figura 47 que mais uma vez se deteta uma pequena 

quantidade de flúor e fósforo no ensaio H2.  

Com o objetivo verificar o interior das microcápsulas, foi feita a fratura das mesmas, no 

entanto não foi possível tirar conclusões. A fratura encontra-se no Anexo 5. 

Para confirmar a encapsulação de líquido iónico, recorreu-se à técnica de 

termogravimetria. Foi necessário realizar ensaios termogravimetricos do PBI curado a 250 °C 

para comparar com os ensaios H. Utilizou-se o PBI curado a 250 °C, pois assim ainda não ocorreu 

a desidratação e o PBI encontra-se nas mesmas condições em que foram realizados todos os 

ensaios. Para isso, submeteu-se o PBI a 250 °C durante 10 minutos de modo a evaporar todo o 

DMAc. Na Figura 48 encontram-se os resultados obtidos. 

 

 

Figura 48 – Termogravimetria do ensaio H1, do ensaio H2 e do PBI curado a 250 °C. 
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Analisando a Figura 48 observa-se um degrau de perda de massa para as amostras dos 

ensaios H1 e H2, entre os 80 °C e os 190 °C. Visto que se evaporou previamente o DMAc das 

soluções do ensaio H, este degrau só poderia dizer respeito ao glicol éter, no entanto, a 

temperatura de ebulição do mesmo é cerca de 250 °C, de acordo com o fabricante. Assim, foi 

realizado o ensaio termogravimetrico do glicol éter e, como se pode ver na Figura 49, este 

degrau corresponde de facto glicol éter, visto que a sua evaporação inicia e termina às 

temperaturas referidas anteriormente. O ensaio H2 contém mais glicol éter do que o ensaio H1, 

isto porque durante a filtração o filtro do ensaio H1 ficou completamente seco e o do ensaio 

H2 não. 

 

Figura 49 – Termogravimetria do glicol éter. 

Analisando na Figura 48 a curva que diz respeito ao PBI, observa-se entre os 100 °C e os 

200 °C uma ligeira perda de massa que corresponde à perda de água adsorvida no polímero, 

aos 400 °C a diminuição presente diz respeito à desidratação total do polímero e formação da 

ligação dupla entre o carbono e o nitrogénio, como se pode observar no esquema reacional 

representado na Figura 6. Verifica-se também que a degradação térmica do polímero se inicia 

a aproximadamente 550 °C. Tudo isto ocorre tanto nas microcápsulas preparadas com ou sem 

líquido iónico. Nas primeiras não se observa a perda de massa que deveria indicar a presença 

do líquido iónico, visto que segundo Suzuki et al. (2007) a degradação do mesmo ocorre entre 

os 400 °C e os 500 °C. 
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5 Conclusões 

Com este projeto pretendeu-se produzir microcápsulas de PBI contendo líquidos iónicos, 

de modo a futuramente estas serem incorporadas em revestimentos fluorados. 

Foram testados dois métodos de produção de microcápsulas, o método da evaporação 

do solvente e o método da inversão de fase via precipitação por imersão. Foi apenas conseguido 

obter microcápsulas de PBI com o segundo método mencionado. Para tal, utilizou-se uma 

pistola de pulverização de alta precisão, na qual é possível controlar a pressão de leque e a 

pressão de atomização. 

Inicialmente, utilizou-se uma solução polimérica com uma concentração de 10 % (m/m) 

de PBI em DMAc, no entanto quando se reduziu a concentração para metade (5 % (m/m) de PBI 

em DMAc) foi possível verificar através do microscópio ótico a diminuição do diâmetro das 

microcápsulas. 

Utilizaram-se dois banhos de precipitação diferentes para o método da inversão de fase 

via precipitação por imersão. O primeiro era composto por água e PVA e o segundo por um 

glicol éter. Com água e PVA foi possível produzir microcápsulas cujos diâmetros eram inferiores 

a 10 µm e aparentemente encapsular o líquido iónico, no entanto havia muito desperdício da 

matéria prima, uma vez que o PBI surgia disperso no filtro sob a forma de “ovo estrelado”. 

Assim, foi necessário escolher um novo líquido que precipitasse o PBI, sendo selecionado um 

glicol éter. Com este último também foi possível produzir microcápsulas. Na microanálise EDS, 

os elementos químicos flúor e fósforo, correspondentes ao líquido iónico surgiram em pequena 

concentração nas cápsulas. A morfologia das microcápsulas obtidas não foi esférica, algumas 

encontravam-se rebentadas e/ou encolhidas e apresentavam diâmetros na ordem dos 30 µm. O 

facto de as cápsulas não apresentarem uma morfologia esférica deve-se aparentemente à 

evaporação do DMAc quando a parede de polímero já está formada, tanto durante o processo 

de pulverização, como durante a evaporação forçada do DMAc.  

Para solucionar este problema aumentou-se a concentração da solução polimérica para 

10 % (m/m) de PBI em DMAc e aqueceu-se a mesma num banho de aquecimento a 85 °C. Com 

este aquecimento, verificou-se que as microcápsulas surgiam ainda encolhidas, no entanto não 

surgiam tão rebentadas como nos ensaios anteriores. 

Apesar de a presença de líquido iónico nas microcápsulas ser indicada pela microanálise 

EDS, os ensaios de termogravimetria não a confirmaram. Possivelmente, a quantidade de 

líquido iónico presente seria apenas residual. 
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

Os objetivos realizados foram: 

 Identificação de uma técnica para a produção de microcápsulas de PBI; 

 Produção de microcápsulas de PBI. 

6.2 Limitações e Trabalho Futuro 

Foram surgindo algumas limitações na realização deste projeto, inicialmente quando se 

verificou que não seria possível utilizar o método da evaporação de solvente visto que os dois 

solventes envolvidos eram miscíveis. 

Foi necessário recorrer a uma nova técnica de produção de microcápsulas, a inversão 

de fase via precipitação por imersão, e os problemas surgiram nomeadamente quando foi 

necessário mudar o banho de precipitação, visto que havia muito desperdício de matéria prima. 

Para solucionar este problema, foi estudada a hipótese de reticular o PBI (Anexo 3), no entanto, 

as técnicas encontradas não eram fazíveis uma vez que se tinha que utilizar compostos com 

bromo, e para tal é necessário ter um sistema de tratamento de resíduos e vapores muito 

controlados. Com uma técnica distinta que foi encontrada apenas era possível reticular o PBI 

após a formação das microcápsulas, o que não resolveria o problema visto que este se encontra 

no processo de formação das mesmas. E, por último, encontrou-se uma solução em que se tinha 

que submeter o PBI a temperaturas que apenas se pretende sujeitar aquando da cura do 

revestimento. Foi igualmente difícil conseguir encontrar um glicol éter com um ponto de 

ebulição superior e suficientemente díspar do ponto de ebulição do DMAc e que precipitasse o 

PBI. 

Os principais pontos a abordar num trabalho futuro seriam: 

 Otimizar o método da inversão de fase via precipitação por imersão, aquecendo 

tanto o banho de precipitação como a solução polimérica; 

 Comprovar a encapsulação do LI. Se não se comprovar, é necessário encontrar 

uma forma de garantir a integridade das cápsulas de modo a não deixar escapar 

o LI; 

 Produzir microcápsulas de modo a conseguir uma morfologia esférica. Isto pode 

passar por diluir o PBI num solvente com maior afinidade com o banho de 

precipitação, ou mesmo a mudança do mesmo; 

 Produzir microcápsulas no banho de glicol éter com diâmetro inferior a 10 µm; 

 Otimizar a relação líquido iónico/polímero; 
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 Rendimento da produção das microcápsulas; 

 Incorporar das microcápsulas em revestimentos e respetivos ensaios tribológicos, 

de modo a verificar se as propriedades tribológicas seriam as desejadas. 

6.3 Apreciação Final 

Este projeto foi bastante enriquecedor, uma vez que me permitiu ter um contacto direto 

com a industria e também com a parte de investigação para desenvolver novos produtos e 

solucionar os problemas que iam surgindo. 

Penso que com o desenvolvimento deste trabalho consegui desenvolver competências 

fundamentais como o sentido crítico, e conhecimentos mais aprofundados na área da 

engenharia de polímeros, engenharia de superfícies e microencapsulação. Foi-me também 

possível desenvolver conhecimentos acerca das técnicas de caracterização das microcápsulas. 

 Por último, acho que este projeto é o início de um grande estudo de desenvolvimento 

de microcápsulas com PBI, e possivelmente num futuro próximo será possível incorporar estas 

microcápsulas em revestimentos. 
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Anexo 1 Microencapsulação por Evaporação de 

Solvente 

Bandeira et al. (2015) produziram microcápsulas de polisulfona utilizando o método da 

evaporação de solvente. A fase dispersa continha PSF dissolvida em DCM e líquido iónico e a 

fase contínua era constituída por água e PVA. Com base nisto, testou-se o método evaporação 

de solvente. Colocaram-se 100 mL de monoisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol (fase 

contínua) num gobelé, sob agitação de 14000 rpm através de um homogeneizador Ultra-Turrax 

T18 da IKA, como se pode ver pela Figura 50, ao qual foi adicionado a 10 g de fase dispersa 

gota-a-gota (PBI, DMAc e LI (hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazólio [HMIM][PF6])).  

 

Figura 50 - Homogeneizador Ultra-Turrax T18 da IKA com a solução. 

Concluída a adição da fase dispersa, manteve-se a agitação durante cerca de 

30 minutos. Seguidamente, colocou-se a solução a aquecer até 170 °C durante 1 hora para se 

dar a total remoção do solvente, como se pode verificar na Figura 51. 

 

  Figura 51 – Aquecimento das soluções (à esquerda sem LI e à direita com LI). 
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É importante referir que neste método, o solvente a evaporar tem que apresentar uma 

temperatura de ebulição diferente do solvente da fase contínua. O DMAc e o monoisobutirato 

de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol apresentam uma temperatura de ebulição de 165 °C e 

250 °C, respetivamente, de acordo com os fabricantes. Valores suficientemente díspares, o que 

permite evaporar o DMAc mantendo o glicol éter. É também imperativo que tanto o polímero 

como o líquido iónico sejam totalmente miscíveis no solvente a evaporar (DMAc) e a fase 

contínua seja imiscível.  

Na Figura 52 encontram-se as imagens de microscopia ótica. 

 

Figura 52 – Imagens de microscopia ótica dos resultados do método de evaporação de 

solvente. Ampliação 4x (à esquerda) e ampliação 10x (à direita). 

Com este método não foi possível produzir microcápsulas, como se pode observar na 

Figura 52. Isto era esperado uma vez que o DMAc é miscível no glicol éter utilizado. Outro 

motivo que também pode estar relacionado com o insucesso deste método foi o facto de não 

existir nenhum agente tensioativo, o que não permitiu a estabilização da emulsão e a dispersão 

das gotas. Para solucionar este problema seria necessário encontrar um solvente que tenha um 

ponto de ebulição mais elevado do que o DMAc e que seja imiscível neste último, no entanto é 

difícil encontrar um solvente com estas propriedades, visto que, como o DMAc é um solvente 

polar prótico, logo dissolve grande parte dos solventes.  
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Anexo 2 Comparação de modelos do Coulter 

LS230 

Foi realizado um modelo para o Coulter LS230 com base no índice de refração do PBI 

(1,696) com o objetivo de verificar se a existência de partículas de grandes dimensões 

desaparecia, uma vez que se iria usar um modelo com as características do PBI. Pode-se 

observar nas Figura 53, Figura 54 e Figura 55 a comparação do modelo Fraunhofer com o modelo 

do PBI. 

 

 

Figura 53 – Comparação entre modelos na distribuição do tamanho de partículas em 

percentagem em volume (à esquerda), em percentagem em área superficial do ensaio D1 (à 

direita). 

 

 

Figura 54 - Comparação entre modelos na distribuição do tamanho de partículas em 

percentagem em volume (à esquerda), em percentagem em área superficial do ensaio D2 (à 

direita). 
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Figura 55 - Comparação entre modelos na distribuição do tamanho de partículas em 

percentagem em volume (à esquerda), em percentagem em área superficial do ensaio D4 (à 

direita). 

Através da análise das Figura 53, Figura 54 e Figura 55 verifica-se que não há diferenças 

entre o modelo Fraunhofer e o modelo com base no índice de refração do PBI na distribuição 

de tamanho de partículas em percentagem em volume. Quanto à percentagem em área 

superficial, verifica-se que com o modelo Fraunhofer a percentagem é um pouco maior do que 

o modelo do PBI, no entanto, em todos os ensaios a distribuição é bimodal, por isso pode-se 

desprezar esta pequena variação.  

Quando o tamanho da partícula é muito maior do que o comprimento de onda da luz, os 

materiais são absorvidos. Para se utilizar o modelo Fraunhofer, é necessário que as partículas 

não sejam transparentes, isto é, tenham um índice de refração superior a 1,2, ou então que as 

partículas sejam totalmente absorventes, isto é, tenham um índice de absorção superior a 0,5. 

Como o índice de refração do PBI é de 1,696, é possível utilizar este modelo (Beckman Coulter 

2011).



Encapsulação de líquido iónico em matriz de elevada estabilidade térmica 

Reticulação do PBI 55 

Anexo 3 Reticulação do PBI 

A reticulação do PBI foi uma das soluções que surgiram para resolver o facto de existir 

PBI no filtro sob a forma de “ovo estrelado”. Sendo assim, apresenta-se alguma pesquisa 

bibliográfica acerca do assunto. 

Valtcheva et al. (2014) utilizaram membranas compostas por 17 % (m/m) de PBI em 

DMAc e para reticular o PBI mergulharam-nas numa solução de 3 % (m/m) de 

α,α’-dibromo-para-xileno (DBX) em acetonitrilo ou numa solução de 10 % (m/m) de 

1,4-dibromobutano (DBB) em acetonitrilo a 80 °C durante 24 horas com agitação e refluxo. 

Para realizar este procedimento, seria necessário mergulhar as microcápsulas já secas 

nas soluções, no entanto não iria resolver o problema, uma vez que se pretende que o PBI a 

pulverizar se encontre previamente reticulado. 

Ngamsantivongsa et al. (2016) misturam 2 g de PBI com 5 g de LiH e 70 g de DMAc a 

75 °C, numa atmosfera de nitrogénio durante 12 horas. Posteriormente adicionaram 3,68 g de 

fosfanato de dietil-2-bromoetil à mistura e subiram a temperatura para 90 °C durante 48 horas. 

A esta mistura adicionou-se acetona de modo a obter um precipitado castanho escuro. 

Seguidamente, juntaram 100 g de ácido clorídrico (HCl) 12 M ao precipitado e baixaram a 

temperatura para 60 °C durante 24 horas, sendo que deste modo ocorreu a dissociação do 

dietilfosfato e obtiveram PBI-EPA, como se pode verificar pela Figura 56. Lavaram o PBI-EPA 

com água destilada várias vezes de modo a retirar todo o HCl, e colocaram a 100 °C num forno 

de vácuo de modo a evaporar toda a água residual. 

 

Figura 56 – Reação da formação de PBI-EPA.(Adaptado de Ngamsantivongsa et al. 2016). 

 Posteriormente, reticularam o PBI-EPA com uma resina epóxi. Para isso, juntaram 2 g 

de PBI-EPA com 0,246 g de Epon-828 (190 g mol-1) e misturaram em 15 g de DMAc, de modo a 

obter uma solução polimérica 15 % (m/m). Moldaram a solução numa placa de vidro e depois 

secaram a 80 °C sob vácuo durante 24 horas com o objetivo de remover o solvente. 
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Posteriormente, aumentaram a temperatura para 135 °C para conduzir a reação de reticulação 

entre a resina epóxi e o anel imidazólio -NH, e mantiveram a esta temperatura durante 3 horas, 

a reação encontra-se na Figura 57. 

 

Figura 57 – Reação de reticulação do PBI com Epon-828. (Ngamsantivongsa et al. 2016). 

Ambas as reticulações supracitadas utilizam como agente reticulante um composto com 

bromo na sua estrutura, o que torna a reprodução destes procedimentos inviáveis, uma vez que 

o bromo é um composto altamente tóxico e é necessário ter um sistema de tratamento de 

resíduos e vapores muitíssimo controlado. Assim, surge a necessidade de encontrar um agente 

reticulante que não seja altamente tóxico. 

Wang et al. (2011) prepararam uma solução 10 % (m/m) de PBI em DMAc, e adicionam 

uma cerca quantidade de 1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)-2,2-dimetilpropano (NGDE) sob grande 

agitação. Colocaram esta mistura em pratos de vidro e colocaram num forno de vácuo a 80°C 

durante 24 horas. Posteriormente, as membranas foram secas a 150°C durante 3 horas de modo 

a induzir a reticulação. A reação encontra-se esquematizada na Figura 58. 

 

Figura 58 – Reação de reticulação do PBI com 1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)-2,2-dimetilpropano 

(NGDE). (Adaptado Wang et al. 2011). 



Encapsulação de líquido iónico em matriz de elevada estabilidade térmica 

Reticulação do PBI 57 

Esta última abordagem de reticulação também não é fazível uma vez que a preparação 

do PBI é feita através da mistura de 16,0703 g de 3,3’-diaminobenzidina (DAB) com 23,8740 g 

de difenil-m-ftalato (DPIP) num reator com agitação e entrada e saída de nitrogénio. O reator 

é aquecido num banho de óleo e sob uma atmosfera de nitrogénio. A agitação é interrompida 

quando a viscosidade da mistura é elevada. A reação continua a 270 °C durante 1 a 3 horas da 

qual resulta o pré-polímero. Posteriormente o pré-polímero é colocado num reator semelhante 

ao anterior e aquecido a 340 °C durante 1 a 3 horas para obter o PBI. Como a solução é colocada 

a aquecer a 340 °C, isto implica que a desidratação do polímero está a ocorrer, e visto que um 

dos objetivos deste projeto é que isto ocorra aquando da cura do revestimento, torna-se 

inviável utilizar este procedimento. 
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Anexo 4 Estudo do caudal da pistola de alta 

precisão 

Com o objetivo de verificar se a variação do caudal com a variação do número de voltas 

era constante foi realizado um estudo ao caudal com água e com a solução de 5 % (m/m) de 

PBI em DMAc. Para realizar este estudo, foi-se abrindo a pistola, fazendo 10 pulverizações e 

media-se o caudal debitado para uma proveta. 

 

Figura 59 – Relação entre o caudal debitado em função da abertura da pistola. 

Através da análise da Figura 59, é possível concluir que há diferenças significativas no 

caudal debitado pela pistola dependendo do tipo de fluído. Quando o fluído é a água, observa-se 

uma zona de linearidade com uma abertura da pistola de 0,75 voltas a 1,25 voltas, a partir 

desta abertura, o caudal deixa de ser linear. Quando o fluído é a solução de 5 % (m/m) de PBI 

em DMAc, a zona de linearidade começa quando a pistola apresenta 1 volta de abertura e 

termina quando a pistola apresenta 3 voltas de abertura. A partir deste valor, parece haver 

outra linearidade desde as 3 voltas de abertura até às 4,5 voltas. 

É de notar que tudo isto foi tido em conta quando foi realizada a otimização da pistola. 
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Anexo 5 Fratura das microcápsulas do ensaio H 

 Com o objetivo de verificar como era o interior das microcápsulas, isto é, verificar se as 

microcápsulas eram mononucleares, polinucleares ou matriz, realizou-se a fratura das mesmas. 

Para tal, misturaram-se as microcápsulas previamente filtradas com uma resina epóxi numa 

lamela e deixou-se a curar durante um dia à temperatura ambiente. Posteriormente, colou-se 

a lamela com as microcápsulas misturadas com a resina epóxi em nitrogénio líquido e fez-se a 

fratura. 

 Na fratura eram visíveis bastantes bolhas de ar, como a representada na Figura 60. Aqui 

confirma-se que as estruturas que se observam não são microcápsulas, uma vez que com a 

incidência do feixe elas queimam, facto que nunca aconteceu na observação das microcápsulas.  

  

Figura 60 – Imagens de SEM da fratura do ensaio H1. A régua presente na imagem 

corresponde a 30 µm. 

 As Figura 61, Figura 62 e Figura 63 mostram a composição química de algumas das 

imagens de SEM em que se observavam alterações que suscitaram dúvidas se poderiam ou não 

ser microcápsulas fraturadas. A Figura 64 apresenta a composição química da resina epóxi. 
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Elemento 

Químico 
Percentagem / % 

Cálcio 16,4 

Carbono 31,0 

Enxofre 2,6 

Oxigénio 7,2 

Silício 0,6 

Fósforo 0,4 

Ouro 41,8 

Figura 61 – Imagem de SEM da fratura do ensaio H1 e composição química. A régua 

representa 30 µm. 

  

 

 

Elemento 

Químico 
Percentagem / % 

Carbono 72,8 

Cloro 0,5 

Enxofre 0,5 

Oxigénio 2,4 

Nitrogénio 2,3 

Ouro 21,5 

Figura 62 – Imagem de SEM da fratura do ensaio H1 e composição química. A régua 

representa 30 µm. 

 

 

 

Elemento 

Químico 
Percentagem / % 

Enxofre 4,8 

Carbono 54,4 

Oxigénio 3,9 

Nitrogénio 2,8 

Ouro 34,1 

Figura 63 – Imagem de SEM da fratura do ensaio H2 e composição química. A régua 

representa 30 µm. 
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Elemento 

Químico 
Percentagem / % 

Enxofre 4,0 

Carbono 79,0 

Oxigénio 6,4 

Ouro 10,6 

Figura 64 – Imagem de SEM e composição química da resina epóxi. A régua representa 50 µm. 

 Comparando as Figura 61 Figura 62 e Figura 63 com a Figura 64 verifica-se que as 

alterações não são microcápsulas porque apresentam na sua composição vários elementos que 

não constituem as microcápsulas e também não fazem parte da resina epóxi. Apesar de algumas 

conterem nitrogénio na sua constituição e este não se apresentar na constituição da resina não 

é possível concluir nada. 
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Anexo 6 Ensaio G – Adição de tensioativos ao 

banho de precipitação 

Com a utilização do monoisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol como banho de 

precipitação verificou-se que a morfologia das microcápsulas obtidas não foi a pretendida. 

Assim, foram realizados novos ensaios, com a presença de tensioativos. Rosa, N. et al. (2015) 

produziram microcápsulas de p-fenilenodiamina e de dicloreto de ácido sebácico através do 

método de policondensação interfacial e estudaram a encapsulação de dodecano. Conseguiram 

obter microcápsulas de menor diâmetro e com paredes mais lisas quando utilizam Tween® 20 

em vez de PVA. 

Na Tabela 11 encontram-se os ensaios realizados.  

Tabela 11 – Ensaios G. 

Ensaios G 

G1 Banho: 1 % (m/m) Tween® 20 G5 Banho: 1 % (m/m) Tween® 20; Sol. Polimérica com LI 

G2 Banho: 1 % (m/m) Tween® 80 G6 Banho: 1 % (m/m) Tween® 80; Sol. Polimérica com LI 

G3 Banho: 1 % (m/m) Span® 80 G7 Banho: 1 % (m/m) Span® 80; Sol. Polimérica com LI 

G4 Banho: 1 % (m/m) Span® 85 G8 Banho: 1 % (m/m) Span® 85; Sol. Polimérica com LI 

  

Os ensaios foram todos sujeitos a 170 °C durante cerca de 1 hora com o objetivo de 

evaporar o DMAc. Posteriormente, foram filtrados através de um sistema com uma bomba de 

vácuo num filtro de papel com 2,5 μm de diâmetro de poro. Na Figura 65 encontram-se os 

ensaios G1, G2, G3 e G4. 

    

Figura 65 – Imagens SEM do ensaio G1, G2, G3 e G4. A régua presente representa 300 µm. 

 Como se pode verificar pela análise da Figura 65, as microcápsulas continuam a 

apresentar uma morfologia irregular. No entanto, é possível observar que o ensaio G3, com o 

tensioativo Span® 80, apresenta microcápsulas com uma distribuição de tamanho de partículas 

G1

1 

G2 G3 G4 
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inferior à dos restantes, e além disso, as microcápsulas não apresentam tanta destruição como 

nos restantes ensaios. 

    

Figura 66 – Imagens SEM ensaio G5, G6, G7 e G8. A régua presente representa 300 µm. 

 A Figura 66 mostra que não há diferença significativa entre os ensaios com líquido iónico 

e os ensaios sem líquido iónico. As microcápsulas continuam a apresentar uma morfologia 

irregular. A Figura 67 representa o ensaio G5 com a respetiva composição química.  

 

 

Elemento 

Químico 

Percentagem / % 

Micro. 

fechada 

Micro. 

rebentada 
Filtro 

Carbono 54,5 71,6 99,8 

Nitrogénio 27,9 17,1 0,0 

Oxigénio 15,6 7,5 0,2 

Flúor 1,3 0,3 0,0 

Fósforo 0,2 0,7 0,0 

Potássio 0,4 2,1 0,0 

Silício 0,1 0,7 0,0 

Figura 67 – Imagem SEM do ensaio G5 e composição química. A régua representa 20 µm. 

 Pela análise da Figura 67 conclui-se mais uma vez que os elementos químicos que dizem 

respeito ao líquido iónico apesar de se apresentarem em pequenas quantidades, apenas surgem 

nas microcápsulas em que se usou o líquido iónico. A presença de elementos como o silício, 

potássio e alumínio devem-se a contaminações. 

 

G7 G8 G5

1 

G6

11 
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Elemento 

Químico 

Percentagem / % 

Micro. 

fechada 

Micro. 

rebentada 
Filtro 

Carbono 54,6 76,2 97,4 

Nitrogénio 29,0 14,7 0,0 

Oxigénio 14,3 7,0 2,6 

Flúor 1,8 0,3 0,0 

Fósforo 0,2 0,8 0,0 

Silício 0,1 1,0 0,0 

Figura 68 – Imagem SEM do ensaio G6 e composição química. A régua representa 20 µm. 

 
 

Elemento 

Químico 

Percentagem / % 

Micro. 

fechada 

Micro. 

rebentada 
Filtro 

Carbono 59,3 79,1 99,4 

Nitrogénio 26,2 13,8 0,0 

Oxigénio 13,5 5,8 0,5 

Flúor 0,5 0,1 0,0 

Fósforo 0,3 0,6 0,1 

Silício 0,2 0,6 0,0 

Figura 69 – Imagem SEM do ensaio G7 e composição química. A régua representa 20 µm. 

 

 
 

Elemento 

Químico 

Percentagem / % 

Micro. 

fechada 

Micro. 

rebentada 
Filtro 

Carbono 58,6 76,5 97,7 

Nitrogénio 30,4 16,8 2,3 

Oxigénio 10,0 5,7 0,0 

Flúor 0,6 0,1 0,0 

Fósforo 0,3 0,4 0,0 

Silício 0,1 0,5 0,0 

Figura 70 – Imagem SEM do ensaio G8 e composição química. A régua representa 20 µm. 

 As Figura 68, Figura 69 e Figura 70 mostram que a utilização destes tensioativos não 

apresentam melhorias significativas que justifiquem a sua utilização. 

  



Encapsulação de líquido iónico em matriz de elevada estabilidade térmica 

Reagentes utilizados 65 

Anexo 7 Reagentes utilizados 

Nome Fornecedor 

Líquidos Iónicos  

[HMIM][NTf2] – Bis(trifluorometanosulfonil)amida de 1-hexil-3-metilimidazólio IO-LI-TEC 

[HMIM][PF6] - Hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazólio IO-LI-TEC 

 

Polímero 

PBI S26 – Polibenzimidazólio PBI Products 

 

Tensioativos 

Álcool Polivinílico (Mowiol 47-88: mol-% de hidrólise 86,7 a 88,7) Sigma-Aldrich 

Disperbyk-190 BYK 

BYK-1711 BYK 

Tween® 20 – Polissorbato 20 Acros 

Tween® 80 – Polissorbato 80 Fluka 

Span® 80 - Sorbitol monooleato Fluka 

Span® 85 – Sorbitol trioleato Sigma-Aldrich 

 

Glicol éteres 

Monoisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol Univar 

Éter monobutílico de tripropilenoglicol Univar 

 

Solventes 

Dimetilacetamida Fisher Scientifics 

 


