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RESUMO
O desenvolvimento de tecidos inteligentes, que são aqueles que atuam
ativamente às situações as quais são submetidos, tem se tornado alvo de pesquisas
no mundo todo. Um destes tipos de tecidos são que aqueles que possuem
incorporados às suas fibras materiais de mudança de fase, os chamados PCMs do
inglês !

"

. Os PCMs atuam ativamente no controle de

temperatura através da mudança de fase sólido/líquido/sólido, absorvendo ou
liberando calor nestas transições. O objetivo deste trabalho foi selecionar,
encapsular e avaliar o desempenho de materiais de mudança de fase aplicados em
artigos têxteis, no controle de temperatura. As variáveis de estudo analisadas foram
o tipo de cera a ser utilizada como material de mudança de fase e o processo de
encapsulação das ceras. Para avaliação das ceras utilizou$se a técnica de DSC que
demonstrou o potencial do material quanto as temperaturas de transição e seu
desempenho na absorção/liberação de calor. Das ceras analisadas, foram
selecionadas duas para utilização na produção de PCMs encapsulados sendo estas
a cera palmitato de cetila e a cera manteiga de ucuúba. A ceras selecionadas foram
então encapsuladas utilizando$se a técnica de polimerização interfacial. O material
encapsulado foi então submetido à análises térmicas, MEV e tamanho de partículas
para avaliação do desempenho do processo de encapsulação e da eficiência do
PCM encapsulado. Posteriormente foi feita a aplicação destes PCMs encapsulados
à dois artigos têxteis para avaliação do desempenho destes através das técnicas de
Condutividade térmica $ TCi (#

$

) e Termografia por

infravermelho. Como resultado constatou$se que os artigos têxteis contendo PCMs
apresentaram uma absorção de calor mais lenta, absorveram uma quantidade maior
de calor e liberaram o calor também de forma mais lenta do que aqueles que não
continham os PCMs encapsulados. Conclui$se então que os tecidos contendo PCMs
encapsulados podem ser utilizados em aplicações onde se torna necessário um
controle térmico.

Palavras$Chaves: PCM (

"

); encapsulação; avaliação de PCMs.

ABSTRACT
Implementation and properties evaluation of encapsulated PCMs in textiles
The development of smart fabrics, which are those who work actively to
situations which are submitted, has become the subject of research worldwide. One
of these types of tissues are those that have incorporated into their fibers Phase
change materials, called PCM. The PCMs operate actively in temperature control
through changing phase solid / liquid / solid, absorbing or releasing heat in these
transitions. The objective of this work is to study and develop the selection process,
encapsulation and evaluating the performance of phase change materials, with
subsequent application of these materials in textiles, in order to evaluate their
performance in temperature control. The study variables analyzed are the type of
wax to be used as phase change material and encapsulation process of waxes. For
evaluation of waxes is used DSC technique demonstrates the potential of the
material as the transition temperatures and their performance on the absorption /
heat release. Waxes analyzed, some were selected for use in producing
encapsulated PCMs, by interfacial polymerization technique. The encapsulated
material was then subjected to thermal analysis, SEM and particle size for
performance evaluation of the encapsulation process and the efficiency of
encapsulated PCM. After, the application of these PCMs encapsulated the two
textiles for evaluating the performance of using the technique of infrared
thermography. As a result it was found that the textile containing PCMs had a slower
absorption of heat, absorbed a greater amount of heat liberated heat and also at a
slower rate than those not containing the encapsulated PCMs. It is concluded that
the fabrics containing encapsulated PCMs can be used in applications where it is
necessary a heat control.

Keywords: PCM (phase change material), encapsulation, PCMs evaluation.
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1

INTRODUÇÃO
Cada vez mais os novos campos da ciência vêm trazendo benefícios e mudanças

que impactam diretamente a vida de cada indivíduo. A interdisciplinaridade tem
tornado estas mudanças ainda mais promissoras, promovendo o desenvolvimento
de áreas específicas, na troca do conhecimento adquirido entre os setores da
ciência. A indústria têxtil é uma das áreas que tem se beneficiado com o avanço da
tecnologia, utilizando os recursos tecnológicos desenvolvidos pela informática,
biologia,

química,

engenharias

entre

outras.

Este

avanço

propiciou

o

desenvolvimento de tecidos inteligentes, que atuam de forma ativa às situações em
que são submetidos. Um exemplo de tecidos inteligentes são aqueles que possuem
PCMs incorporados à sua estrutura, utilizados em situações onde se deseja
melhorar as propriedades térmicas, por exemplo, o conforto térmico do usuário
(TAO, 2000).
Os PCMs, do inglês !

"

, são materiais que possuem

mudança de fase em temperaturas apropriadas, absorvendo ou liberando calor
nestas transições de estado físico. Um tipo de PCM amplamente utilizado são os de
ceras parafínicas que possuem propriedades de mudança de estado numa vasta
faixa de temperaturas promovendo a absorção e liberação de calor. Uma forma de
agregar este tipo de PCM em artigos têxteis é através da encapsulação, onde o
material ceroso se mantém íntegro dentro de uma estrutura, resistindo aos ciclos de
mudança de fase (MATTILA, 2006).
Neste trabalho utilizou$se a técnica de polimerização em emulsão para a
encapsulação dos PCMs. A polimerização em emulsão é uma técnica amplamente
empregada na produção de resinas a base de água para as mais variadas
finalidades, como exemplo: tintas, vernizes, adesivos, vedantes e etc. Este processo
envolve a emulsificação de monômeros insaturados, relativamente hidrofóbicos em
água, gerando emulsões do tipo óleo em água (o/a), seguido pela etapa reacional de
iniciação, caracterizada geralmente pela adição de iniciador solúvel na fase
contínua. O produto obtido no processo de polimerização em emulsão é chamado de
látex ou

(do latim: líquido, água nascente) é constituído de uma dispersão

16

coloidal de partículas poliméricas, dispersas numa fase contínua aquosa (SILVA,
2008).
Antes da encapsulação os PCMs são analisados quanto a propriedades térmicas
$ como entalpia e temperatura de fusão $ e após podem ter as propriedades térmicas
analisadas novamente além de análises estruturais $ como morfologia e tamanho da
partícula. Estas análises são realizadas no objetivo de avaliar as características
destes de acordo com os critérios definidos em função da aplicação. Na avaliação
das propriedades térmicas do PCM, antes da encapsulação, observam$se as
temperaturas de transição de fase e a energia absorvida pelo material nestas
transições, através da entalpia de fusão, podendo ser utilizada para isto a análise de
DSC. Após a encapsulação é interessante avaliar se a estrutura do material
encapsulado resiste aos ciclos de mudança de fase, mantendo o material
encapsulado íntegro e também sua estrutura, para isto podem ser realizadas as
análises de DSC, com ciclos de repetição neste objetivo (SARI et al, 2010).
Outra propriedade que deve ser avaliada é a do tamanho médio das partículas
formadas na reação de encapsulação (SARI et al, 2010). Esta análise permite
avaliar se o processo de encapsulação foi eficiente na produção de cápsulas de
tamanho reduzido, uma vez que partículas menores são desejadas para que sejam
camufladas numa aplicação têxtil, por exemplo, onde tamanhos reduzidos dos PCMs
incorporados não alteram as propriedades físicas do tecido como caimento, toque e
etc. (MATTILA, 2006).
Para avaliar a estrutura do material encapsulado pode ser utilizada a
microscopia eletrônica de varredura (MEV), que irá fornecer imagens do material,
indicando também se o material foi realmente encapsulado.
Os PCMs encapsulados podem ser agregados ao artigo têxtil de diversas formas:
na fibra, no tecido através de um ligante, ou disperso em um revestimento aplicado
ao tecido (TAO, 2000). Após a aplicação do PCM encapsulado ao artigo têxtil, torna$
se importante avaliar as propriedades térmicas deste material, pois se deseja que
este absorva ou libere calor de forma controlada (MATTILA, 2000). Para análise das
propriedades térmicas do artigo têxtil contendo PCM agregado podem ser utilizadas
técnicas como a termografia por infravermelho, que irá visualmente fornecer dados
quanto a absorção e liberação de calor (Persico et al (2010); Sánchez et al (2010) e
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condutividade e efusividade térmica (TCi), que indica a capacidade de o material
conduzir ou oferecer resistência a passagem de calor.
Neste trabalho, inicialmente, foram estudadas diferentes ceras, no objetivo de
avaliar suas potencialidades no uso como material de mudança de fase (PCM) para
aplicação em tecidos. Foram avaliados, parâmetros de temperatura de fusão e
absorção/liberação de calor, por análises de DSC onde foram selecionadas duas
ceras que obtiveram entalpias de fusão maiores com uma temperatura de fusão não
tão

elevada,

sendo

o

mais

próximo

possível

da

temperatura

ambiente.

Posteriormente, as ceras selecionadas foram encapsuladas através da técnica de
polimerização interfacial. Estes PCMs encapsulados foram então analisados quanto
ao tamanho de partículas, e por exposição em estufa foi possível verificar o indício
da formação ou não do material encapsulado. Posteriormente estes PCMS
encapsulados foram analisados em microscopia eletrônica de varredura (MEV) onde
se evidenciou a formação de PCMs encapsulados e foi possível avaliar o tamanho
dos mesmos. Os PCMs encapsulados foram então aplicados a dois artigos têxteis,
um tecido e uma malha. Os artigos têxteis contendo PCMs encapsulados agregados
foram então submetidos a análises para avaliar o desempenho destes na absorção e
liberação de calor, utilizando$se das técnicas de TCi e por análises com câmera de
termografia por infravermelho.

1.1 Objetivos

O objetivo deste trabalho foi a seleção, encapsulação e avaliação das
propriedades de PCMs orgânicos parafínicos do tipo cera, com posterior aplicação
destes PCMs encapsulados em artigos têxteis, para avaliação das propriedades de
absorção e liberação de calor de tecidos com PCMs agregados. Para obtenção
deste objetivo foram determinados os seguintes objetivos específicos:
Seleção das ceras a serem utilizadas como PCM encapsulado, através da
avaliação das propriedades térmicas de diversas ceras.
Encapsulação das ceras que obtiveram perfil térmico mais apropriado.
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Determinação e otimização de um processo de produção de ceras
encapsuladas, para utilização como PCM, com posterior aplicação em
artigos têxteis.
Avaliação das propriedades do material encapsulado.
Aplicação do PCM encapsulado em dois artigos têxteis, um tecido plano e
uma malha.
Avaliação das propriedades térmicas de absorção e liberação de calor dos
artigos têxteis contendo PCM.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução

Neste capítulo são abordados os conceitos sobre os materiais, técnicas de
produção e avaliação de tecidos com encapsulados de PCM. Estes conceitos
auxiliam a compreensão do estado atual da produção deste tipo de material, além de
dar entendimento acerca das técnicas de produção de PCMs, da avaliação destes
antes e após sua encapsulação e também das técnicas de incorporação e avaliação
de PCMs em artigos têxteis.

2.2

A indústria Têxtil

Desde o século XIX, mudanças revolucionárias têm ocorrido em um ritmo sem
precedentes em muitos campos da ciência e tecnologia, atingindo de forma profunda
cada ser humano. A invenção de chips eletrônicos, dos computadores, da Internet, a
descoberta e mapeamento completo do genoma humano, e muito outros avanços,
têm transformado o mundo inteiro. O século passado também trouxe grandes
avanços na indústria têxtil e do vestuário, que tem uma história de muitos milhares
de anos. Bases sólidas de conhecimento científico são utilizadas para orientar
melhor a utilização de tecnologia de processamento de fibras naturais e a fabricação
de fibras sintéticas. Observando a natureza, a humanidade tem desenvolvido
materiais com propriedades interessantes, como exemplo, o raiom, a viscose, o
nylon, poliéster e outras fibras sintéticas que foram inventadas inicialmente com o
intuito de imitar as fibras naturais (TAO, 2000).
Segundo Tao (2000), a humanidade tem feito uso de tecidos há pelo menos dez
mil anos, a partir do momento que deixou de usar peles de animais e começou a
utilizar os tecidos, sendo que o domínio das técnicas de produção de tecidos com
alta qualidade pode ser datado de até cinco mil anos atrás. Hearle (1985) também
afirma que as fibras anteriormente encontradas na natureza, que depois eram
torcidas na produção de fios e com posterior produção de tecidos, através de
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métodos manuais, empregam técnicas que são utilizadas de milênios atrás até a
atualidade. As rocas de fiar e os teares manuais são equipamentos extremamente
antigos, contudo, a partir da revolução industrial, com o advento do desenvolvimento
das máquinas a vapor surgiram as fábricas da sociedade atual. Segundo Hearle
(1985), houve uma transformação incrível nos 50 anos de 1775 – 1825, porém este
período foi seguido de longos cem anos onde as modificações eram feitas apenas
em detalhes, exceto nas técnicas molhadas de tingimento e acabamento sob a
influência do crescimento da química orgânica. Atualmente este quadro de marasmo
de inovação na produção têxtil vem mudando e esta indústria está novamente
passando por um período de mudança revolucionária.
Muitas mudanças são oriundas do desenvolvimento tecnológico externo, como
exemplo, a produção de motores elétricos cada vez mais potentes e precisos, além
do uso de microprocessadores que possibilitam o controle detalhado do processo de
produção. Além disso, há mudanças no próprio produto e na maneira como as fibras
são convertidas a partir da matéria prima. Um processo que antes utilizava baixas
velocidades de produção obteve uma evolução, podendo ser produzido a
velocidades cada vez mais altas (HEARLE, 1985).
Para Hearle (1985) é possível identificar alguns fatores que sinalizam um avanço
na transformação da tecnologia no período de 1950 a 2000. O primeiro deles é o
impacto da produção de novas fibras. O segundo é o aparecimento de inovações
mecânicas. Outros fatores que podem ser apontados são a consequência de
instrumentação moderna, controle, tecnologia da informação e engenharia
avançada. Além disso, há um movimento de têxteis em uma nova gama de usos de
engenharia, baseado na exploração das características de fibras e conjuntos de
fibras, que é em parte ligada a uma nova geração de fibras sintéticas de alto
desempenho.
Mesmo com a longa história da cadeia têxtil, até cerca de 100 anos atrás não
havia alternativas além das fibras naturais. A fabricação de artigos têxteis estava
limitada as fibras de algodão, linho, lã, seda e algumas fibras provenientes dos
caules de plantas como o sisal. Com o desenvolvimento da tecnologia de extração
da celulose da polpa de madeira surgiram as fibras regeneradas. Na década de 20
as fibras regeneradas já competiam com as fibras naturais, mas a grande mudança
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ocorreu com o desenvolvimento dos polímeros sintéticos, que hoje, respondem por
mais da metade do consumo de fibras no mundo, principalmente nos países
industrializados (HEARLE, 1985).
As datas mais marcantes no desenvolvimento de fibras foram os anos de 1932
com a síntese da poliamida ( $

66) por Carothers nos laboratórios da Du Pont e

também 1938 com o anúncio da produção comercial desta fibra através do polímero
fundido. Os primeiros usos do nylon foram em meias e em tecidos de pára$quedas,
sendo que seu maior efeito sobre a indústria têxtil não veio até a década de 1950
(HEARLE, 1985).
Muitas das inovações em aplicações têxteis nos últimos 60 anos começaram
com aplicações militares. Como exemplo, temos a utilização de estruturas de fibra
de vidro para domos de radar (estruturas que protegem radares), na produção de
armaduras resistentes a fragmentos de balas, na proteção do corpo humano, em
roupas que protegem de agentes químicos e em compósitos reforçados por fibras.
Muitos dos atuais sistemas de defesa e aeronaves avançadas não seriam possíveis
sem esses materiais. Desta forma, os pedidos iniciais para têxteis inteligentes
vieram diretamente da área de Pesquisa e Desenvolvimento militar (HEARLE, 1985).
Tradicionalmente, muitos campos da ciência e engenharia eram separados e
distintos. Recentemente, tem havido considerável movimento e convergência entre
estes campos de atuação e os resultados se mostram surpreendentes. Uma lista
parcial

inclui

a

biotecnologia,

tecnologia

da

informação,

microeletrônica,

computadores portáteis, nanotecnologia e máquinas microeletromecânicas. Um
desses resultados é a tecnologia inteligente de materiais e estruturas (TAO, 2000).

2.3

Tecidos inteligentes

Segundo Tao (2000), materiais e estruturas inteligentes podem ser definidos
como os materiais e estruturas que podem sentir e reagir às condições ambientais
ou estímulos. Estes estímulos podem ser de origem mecânica, química, térmica,
fontes elétricas, magnéticas ou outras. De acordo com a maneira como reagem os
materiais podem ser divididos em passivo inteligente, ativo inteligente e material de
alta inteligência. Materiais passivo inteligentes só podem sentir as condições
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ambientais ou estímulos; os materiais ativo inteligentes podem sentir e reagir às
condições ou estímulos; já os materiais de alta inteligência podem sentir, reagir e
adaptar$se de forma conveniente. Um nível mais elevado de inteligência pode ser
alcançado a partir destes materiais inteligentes e estruturas capazes de responder
ou ativamente executar uma função de forma manual ou pré$programada.
Embora os têxteis e roupas inteligentes só tenham sido recentemente
adicionados ao vocabulário têxtil, temos de admitir que a indústria já há vários anos
é focada em melhorar as propriedades funcionais dos têxteis (MATTILA, 2006).
Mattila (2006) complementa que a tecnologia tridimensional de tecelagem
pavimentou o caminho para novos e excitantes desenvolvimentos de têxteis
técnicos. Estes são alguns exemplos de uma abordagem baseada em têxtil para
melhorar as propriedades e funcionalidades. A tecnologia portátil, uma abordagem
baseada na eletrônica, começou a adicionar novos recursos ao vestuário, anexando
vários tipos de dispositivos eletrônicos a roupas. Os resultados, no entanto, muitas
vezes eram volumosos, não muito amigáveis e muitas vezes impraticáveis. O
vestuário era verdadeiramente feito de fios com cabos cruzando por toda parte, com
baterias nos bolsos e dispositivos eletrônicos duros por fora da superfície. A peça de
roupa havia se tornado uma plataforma de apoio à eletrônica e não era usável em
um sentido confortável de roupa, a Figura 1 apresenta um exemplo de vestuário com
circuitos integrados de pouco conforto e outro com circuitos integrados que não
causam desconforto. Um dos objetivos atuais no desenvolvimento de têxteis
inteligentes é incorporar eletrônicos diretamente em substratos têxteis. A peça de
roupa permanece inalterada e visivelmente no final do dia, o consumidor ainda pode
lavá$la na máquina de lavar sem primeiro remover todos os componentes
eletrônicos.
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Figura 1 – Vestuários com circuitos integrados

a) Vestuário com circuito eletrônico integrado
que apresenta baixo conforto ao uso

b) Vestuário com circuito eletrônico integrado
com melhor adaptabilidade

Fontes: a) Assmann, N.(2011); b) ZDnet.com (2012)

Tao (2000) afirma que a origem dos tecidos inteligentes se deu nas forças
militares. Algumas das capacidades de sistemas inteligentes de têxteis para
aplicações militares são: sentir e responder, por exemplo, a um estímulo biológico ou
químico; poder transmitir dados a partir de computadores portáteis e baterias de
polímeros; transmitir e receber sinais de radar (KATRAGADDA e XU, 2007);
sistemas automáticos de alerta de voz como de “perigos à frente” (TAO, 2000);
reações tais como biocidas (KIWI e PULGARIN, 2010) e materiais auto$reparáveis. A
Figura 2 apresenta um artigo têxtil desenvolvido com um material que alerta quanto
a altas doses de radiação UV.
Figura 2 – Artigo têxtil de poliamida tratada, com diferentes doses de radiação UV.

Fonte: Kozicki, M. e Sasiadek, E. (2011)
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Wu (2008) explica o conceito de um material auto$reparável que utiliza
microcápsulas em sua estrutura. Esta abordagem particular envolve a incorporação
de um agente de reparo microencapsulado e um catalisador disperso dentro de uma
matriz de polímero. Após a fissuração induzida pelo rasgo, as microcápsulas são
rompidas conforme ocorre a propagação, resultando na liberação do agente de
reparo para o rasgo por ação capilar. Na sequência ocorre uma reação química
entre o agente de reparo e do catalisador incorporado no material que impede o
crescimento adicional do rasgo, além de promover o reparo. A Figura 3 apresenta
uma representação do conceito de tecido auto$reparável.

Figura 3 – Conceito de tecido auto$reparável.
Iniciação e
propagação
do rasgo

Matriz
polimérica com
microcápsulas

Microcápsulas
presas em
contato com
o rasgo

Polimerização
e reparo do
rasgo ao longo
da fissura

Fonte: Singh et al (2012)

Outra área que faz grande uso de têxteis inteligentes é a desportiva. O sucesso
no esporte competitivo internacional é baseado em equipamentos além de fatores
fundamentais como alimentação, treinamento e controle psicológico. Desta forma,
uma grande quantidade de desportistas procura vantagem sobre os seus
combatentes vestindo têxteis apropriados e de alta tecnologia. O termo "têxteis de
alta tecnologia" compreende diversos têxteis, considerados inteligentes e com
tecnologias portáteis. Têxteis inteligentes são feitos de materiais que podem se
adaptar a fatores ambientais. Por exemplo, os PCM’s, que oferecem um
arrefecimento ou efeito de aquecimento, dependendo da temperatura ambiental,
Outro exemplo são os materiais sensíveis ao cisalhamento que reagem sobre as
mudanças mecânicas. Tecnologias portáteis estão presentes nos têxteis que
possuem um sensor integrado, por exemplo, camisas para monitorar os parâmetros
vitais durante esportes. Muita pesquisa foi feita nesta área nos últimos anos e muitas
soluções inovadoras foram trazidas ao mercado (NUSSERA E SENNER, 2010).
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A Figura 4 apresenta um modelo de vestuário desenvolvido para monitorar o
correto posicionamento da coluna, evitando problemas precoces.

Figura 4 – Modelo de vestuário que alerta quanto à má postura.

Fonte: electricfoxy (2012)

Tao (2000) dá outros exemplos de tecidos funcionais, que são antenas de
equipamentos de rádio que se conformam no tecido utilizado em vestuário;
transmissores de energia e dados; células fotovoltaicas flexíveis integradas a
tecidos; monitoramento de situação fisiológica do usuário através da monitoração do
grau de hidratação e quantidades de nutrientes presentes, assim como o tradicional
controle do batimento cardíaco; calçados inteligentes que informam a localização e
convertem e conservam energia; tecidos com PCMs que controlam a temperatura do
indivíduo.
A incorporação de sensores amperométricos na roupa através de serigrafia
direta sobre o substrato têxtil foi descrita por Yang et al (2010). Neste trabalho os
sensores eletroquímicos foram impressos diretamente no elástico da cintura de uma
cueca, o que oferece contato firme e direto com a pele. Os têxteis que possuem os
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eletrodos de carbono impressos têm uma aparência bem definida, com arestas
condutoras relativamente suaves e não possuem defeitos aparentes ou rasgos.
Foram feitos, após a aplicação dos eletrodos de carbono na cueca, testes de
condutividade antes e após o uso da mesma, o que demonstrou que o
comportamento eletroquímico favorável foi mantido sob dobra ou alongamento da
peça, o que é relevante para a deformação de vestuário. O desempenho
eletroquímico e a tolerância ao estresse mecânico são influenciados pelas
características físicas do substrato têxtil. Os resultados indicam o potencial destas
fibras têxteis à base de sensores amperométricos estampados para saúde futura,
nos esportes ou aplicações militares. A Figura 5 apresenta um exemplo de cueca
que possui aplicado em suas fibras eletrodos de carbono, que poderão ser utilizados
para controle de situação térmica ou fisiológica não incisiva.

Figura 5 – Exemplo de cueca com impressão de eletrodos de carbono, utilizada no monitoramento
de situação fisiológica.

Fonte: Yang et al (2010)

Além das aplicações exemplificadas, há uma que terá destaque neste trabalho
que são os tecidos termorreguladores, que possuem incorporados PCMs em sua
estrutura. Estes tecidos utilizam da propriedade de mudança de fase dos PCMs para
liberar ou absorver calor de forma conveniente quando em uso. As aplicações e
exemplos deste tipo de tecido serão descritas com mais detalhes ao longo deste
trabalho.
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2.4

Os PCMs (!

)

"

Os PCMs do inglês !

"

são materiais utilizados no

gerenciamento térmico, regulando as flutuações de temperatura. Eles possuem a
característica de armazenar e liberar energia térmica durante o processo de fusão e
de solidificação (passando de uma fase para outra). Quando um material resfria, ele
libera quantidades de energia sob a forma de calor latente de solidificação, ou
energia de cristalização. Inversamente, quando o material funde, a mesma
quantidade de energia é absorvida do ambiente imediatamente na mudança de
sólido para líquido (MATTILA, 2006).
Existem três tipos de armazenamento de calor: latente, sensível e reações
químicas de armazenamento de calor. O armazenamento de calor latente é
considerado a forma mais importante, e é também chamado de "armazenamento de
calor de mudança fase”. Materiais que armazenam calor latente têm sido
amplamente utilizados por cerca de 40 anos como PCMs no controle de temperatura
(TAO, 2000).
Os PCMs controlam o calor latente através das ligações químicas, liberando ou
absorvendo calor. A transferência de energia térmica ocorre quando há uma
alteração significativa do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido.
Isso é chamado de mudança de estado, ou fase. Todo material absorve calor
durante um processo de aquecimento, enquanto sua temperatura está subindo
constantemente. A temperatura de um PCM sobe até atingir seu ponto de fusão.
Durante a mudança de fase física a temperatura permanece constante até que o
PCM mude totalmente de sólido para líquido. A energia é absorvida pelo material e é
usada para quebrar as ligações responsáveis pela estrutura sólida. Uma grande
quantidade de calor é absorvida durante a mudança de fase (calor latente). Por outro
lado o calor latente será liberado para o ambiente quando o material esfria. A
temperatura permanece constante novamente até a mudança completa de fase de
líquido para sólido, quando a temperatura de solidificação do PCM é atingida. PCMs
absorvem e emitem calor, mantendo uma temperatura quase constante (MATTILA,
2006).
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A fim de comparar a quantidade de calor absorvida por um PCM durante a
mudança de fase com a quantidade de calor absorvido em um processo de
aquecimento comum, é possível utilizar a água. Se o gelo derrete em água ele
absorve cerca de 335 J/g de calor latente. Se a água é aquecida, apenas 4 J/g de
calor sensível é absorvido enquanto a temperatura sobe um grau. Portanto, a
absorção de calor latente durante a mudança de fase do gelo na água é quase 100
vezes maior do que a absorção de calor sensível durante o processo de
aquecimento da água. Além de água, mais de 500 PCMs naturais e sintéticos são
conhecidos. Estes materiais diferem uns dos outros nas faixas de variação de
temperatura e em suas capacidades de armazenamento de calor (MATTILA, 2006).
Existem também os PCMs sólido$sólido que absorvem e liberaram o calor da
mesma forma como os PCMs líquido$sólido. Estes materiais não fundem em
condições normais, eles apenas amolecem ou endurecem. Relativamente poucos
dos PCMs sólido$sólido que foram identificados são adequados para aplicações de
armazenamento térmico. PCMs gás$líquido ainda não são práticos para o uso como
armazenamento térmico, pois apesar de terem um elevado calor de transformação,
o aumento do volume durante a mudança de fase de líquido para gás torna seu uso
impraticável (MATTILA, 2006).

2.5 O funcionamento do PCM

No armazenamento de calor sensível, a energia térmica é armazenada pelo
aumento da temperatura de um sólido ou líquido. Este sistema utiliza a capacidade
calorífica e a variação da temperatura do material durante o processo de
carregamento e descarregamento. A quantidade de calor armazenado depende do
calor específico do meio, da mudança de temperatura e da quantidade de material
armazenado (SHARMA et al, 2009).
O armazenamento de calor latente é baseado na absorção ou na liberação de
calor, quando um material de armazenamento passa por uma mudança de fase de
sólido para líquido ou líquido para gás ou vice$versa.
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Segundo Mondal (2008), para o armazenamento de energia térmica, existem
quatro alternativas possíveis. A utilização de calor sensível, a utilização de calor
latente, a utilização de calor químico reversível e a utilização do calor de diluição.
Por outro lado, os materiais possuem quatro estado físicos: sólido, líquido, gasoso e
plasma. Quando um material passa de um estado para outro, ocorre o processo
chamado de mudança de fase. Usualmente são considerados quatro tipos de
mudança de fase, tais como (a) sólido para líquido (b) líquido para gás (c) sólido
para gás e (d) líquido para sólido. O calor é absorvido ou liberado durante o
processo de mudança de fase. Esta quantidade de calor absorvido ou liberado é
chamada de calor latente. Os PCMs que podem mudar do estado sólido para líquido
ou do líquido para o sólido são os mais utilizados em materiais de armazenamento
de calor latente, e adequados para a fabricação de têxteis com armazenamento de
calor e roupas termorreguladas (MONDAL, 2008).
Todo material absorve o calor durante um processo de aquecimento enquanto a
sua temperatura está subindo constantemente. O calor armazenado no material é
liberado no ambiente através de um processo inverso de resfriamento. Durante o
processo de resfriamento, a temperatura do material diminui continuamente.
Comparando$se a absorção de calor durante o processo de fusão de um material de
mudança de fase (PCM) com os de materiais normais, observa$se que uma
quantidade muito maior de calor é absorvida se um PCM derrete (MONDAL, 2008).
Um PCM de parafina, por exemplo, absorve cerca de 200 kJ/kg de calor quando
passa por um processo de fusão (MONDAL, 2008). Uma dada quantidade de calor
absorvida pela parafina no processo de fusão é liberada para a área circundante
quando em um processo de resfriamento, que começa na temperatura de
solidificação do PCM. Depois de comparar as capacidades de armazenamento de
calor de têxteis e do PCM, constata$se que, ao aplicar PCMs de parafina aos têxteis,
suas capacidades de armazenamento de calor podem substancialmente ser
reforçadas.
Durante o processo completo de fusão, a temperatura do PCM, bem como de
sua área circundante permanece quase constante. O mesmo é verdadeiro para o
processo de solidificação. Durante o processo de solidificação completo a
temperatura do PCM não se altera significativamente. O Processo de mudança de
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fase de um PCM de sólido para líquido e vice$versa é esquematicamente mostrado
na Figura 6. A grande transferência de calor durante o processo de fusão, bem como
do processo de solidificação, sem mudança de temperatura significativa torna o
PCM interessante como fonte de material de armazenamento de calor em
aplicações práticas. Quando a temperatura aumenta, o PCM absorve calor e
armazena essa energia nos materiais de mudança de fase liquefeitos. Quando a
temperatura

cai,

o

PCM

libera

essa

energia

do

calor

armazenado

e,

consequentemente, o PCM solidifica (MONDAL, 2008).

Figura 6 – Representação esquemática do processo de mudança de fase.

Fusão (o calor é absorvido enquanto o sólido funde)
Solidificação (o calor é liberado enquanto o líquido solidifica)
SÓLIDO

LÍQUIDO

Fonte: o autor.

Os modos de transferência de calor são fortemente dependentes da fase e das
substâncias envolvidas nos processos de transferência de calor. Para as
substâncias que são sólidas, a condução é o modo predominante de transferência
de calor. Para líquidos, predomina a transferência de calor por convecção e para
gases os principais modos de transferência de calor são convecção e radiação. Para
aplicações têxteis, considera$se, geralmente, apenas a mudança de fase de sólido
para líquido e vice$versa. Desta forma, um PCM pode repetidamente alternar entre
as fases sólida e líquida para utilizar o seu calor latente de fusão para absorver,
armazenar e liberar calor ou resfriar durante conversões de fase (MONDAL, 2008).
Ao contrário dos materiais convencionais de armazenamento de calor sensível,
PCMs absorvem e liberam calor a uma temperatura quase constante. Eles
armazenam calor 5$14 vezes mais por unidade de volume do que os materiais de
armazenamento sensíveis, tais como água, pedra, ou alvenaria. Um grande número
de PCMs são conhecidos por fundirem em uma ampla escala de temperaturas. No
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entanto, para seu emprego como materiais de armazenamento de calor latente,
esses materiais devem apresentar termodinâmica desejável e certas propriedades
cinéticas e químicas. Além disso, considerações econômicas e fácil disponibilidade
destes materiais devem ser mantidas em mente (SHARMA et al, 2009).
Quanto ao material usado para produção de PCMs, podem ser usados materiais
puros ou misturas, sendo estas eutéticas ou não$eutéticas. A diferença entre a
mistura eutética e não$eutética é o comportamento da temperatura na mudança de
fase: para a mistura eutética, a mudança de fase ocorre a uma temperatura
constante, enquanto que para mistura não eutética a mudança de fase ocorre em
um intervalo de temperatura (KUZNIK et al, 2010).
Segundo Kuznik et al (2010), a exata definição de fase de um corpo puro pode
ser “a área no espaço dos parâmetros termodinâmicos (T, p, V) de um sistema
composto unicamente de um corpo puro, na qual a energia livre é uma função
analítica”. Considerando$se um volume do sistema fixo, a área ocupada por cada
fase pode ser representada em um plano, no qual a temperatura (T) é considerada a
abcissa e nas ordenadas temos a pressão (p). Essa representação é comumente
chamada de diagrama de fase como o exemplo dado na Figura 7. Três fases são
representadas no diagrama. Quando uma substância pura encontra$se em equilíbrio
termodinâmico na pressão p0 e temperatura T0, esta se encontra na Fase 2.
Figura 7 – Diagrama de fases de uma substância pura.

Fonte: Kuznik et al, 2010.
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A matéria pode ser encontrada em vários estados físicos, sendo que os mais
comuns são sólido, gás e líquido. Geralmente, o estado da matéria corresponde
diretamente à fase em que se encontra, é por isso que os termos “fase sólida”, “fase
líquida” e “fase gasosa” são normalmente utilizados.
A mudança de fase, mais comumente utilizada para controle de temperatura
através da armazenagem de calor latente está entre a fase líquida e sólida dos
materiais usados na produção de PCMs. A transformação sólido→líquido é chamada
de fusão e a transformação líquido→sólido é chamada de solidificação. A pressão
do sistema pode ser considerada constante e igual à pressão atmosférica. Se a
transformação correspondente à pressão constante p = patm (linha horizontal na
Figura 8) for desenhada no diagrama de fases, esta linha irá interceptar o limite
líquido$sólido. A temperatura neste cruzamento é chamada de temperatura de fusão
de uma substância pura. Se a T ≤ Tf, a substância pura no equilíbrio termodinâmico
é um sólido. Se T ≥ Tf, a substância pura no equilíbrio termodinâmico é um líquido
(KUZNIK et al, 2010).
Figura 8 – Regiões de equilíbrio das fases sólida e líquida na pressão atmosférica.

Fonte: Kuznik et al, 2010.

Desta forma, considerando a dinâmica de mudança de fase, uma substância
pura é sujeita a um distúrbio de temperatura no tempo t, chega ao seu equilíbrio
termodinâmico no tempo t + Dt.

A mudança no equilíbrio termodinâmico é

principalmente devido às trocas de calor com o ambiente externo. O tempo para
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substância pura alcançar novamente o equilíbrio termodinâmico é o tempo
necessário para ocorrer esta troca de calor.
A Figura 9 mostra a evolução de temperatura T no tempo, de uma substância
pura ideal e a evolução do fluxo de calor q no tempo deixando o corpo. Se o
ambiente externo está sujeito a uma variação de temperatura ∆T, que leva a
solidificação do material, considera$se que no resfriamento ocorrem três etapas:
1) O resfriamento do líquido: A substância pura líquida libera calor sensível e
sua temperatura diminui até alcançar a temperatura de fusão.
2) A mudança de fase: O calor latente é liberado. A temperatura permanece
constante.
3) O resfriamento do sólido: A substância pura sólida libera calor sensível e a
sua temperatura diminui até alcançar a temperatura de equilíbrio.

Figura 9 – Evolução de temperatura e fluxo de calor durante a solidificação de uma substância pura
submetida a uma etapa de temperatura ∆T.

Fonte: Kuznik et al, 2010.

A curva apresentada na Figura 9 depende de uma solicitação térmica externa.
Na análise deste tipo de curva, é importante saber a natureza da solicitação térmica.
Os gráficos mais frequentes encontrados na literatura são:
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a) Resposta a uma variação de temperatura: a variação de temperatura de um
material ao longo do tempo relacionada a uma variação externa de
temperatura (Figura 9).
b) Exploração da resposta de temperatura: A evolução do fluxo de calor liberado
em função da temperatura externa Text, quando essa temperatura forma uma
rampa (conforme mostrado na Figura 10). Assim, a curva depende da
velocidade do incremento de temperatura externa.
Figura 10 – Perfil de fluxo de calor de uma resposta de varredura de temperatura.

Fonte: Kuznik et al, 2010.

Desta forma, algumas características de temperaturas são necessárias para
permitir a comparação entre diferentes curvas:
Ti e Tf: temperatura inicial e final respectivamente no início e no final do
desvio da curva de transferência de calor sensível.
Tp: pico de temperatura da máxima transferência de calor.
T0 e Te: em cada lado do ponto máximo do fluxo de calor existe uma inflexão
na curva. Uma linha tangente pode ser desenhada no ponto de inflexão.
Estas temperaturas são as da intersecção entre a tangente a base da curva,
por exemplo, o início da temperatura (T0) e o final da temperatura (Te).
A temperatura mais comum utilizada para analisar as características de um PCM
são Tp, T0 e ∆T = Te – T0, que corresponde à largura do pico.
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A solidificação de um PCM começa com o efeito de nucleação. A nucleação é a
formação de cristais iniciais, chamados núcleos.
Posteriormente, os cristais se propagam no material para formar a fase sólida. A
taxa de nucleação de um material é a sua capacidade de produzir núcleos quando a
temperatura diminui abaixo da temperatura de fusão. Se a taxa de nucleação de um
material é muito baixa ele pode permanecer na fase líquida quando sua temperatura
diminui abaixo da temperatura de fusão. A solidificação começa posteriormente a
temperatura de fusão do material, de repente, sobe novamente para a temperatura
de mudança de fase, como mostrado na Figura 11, este efeito é chamado de efeito
de superarrefecimento e é muito importante quando se trata de um PCM puro.
Figura 11 – Efeito de superarrefecimento.

Fonte: Kuznik et al, 2010.

Segundo Sharma et al (2009), para ser usado em projetos de sistemas de
controle térmico, o PCM, desejavelmente, deve possuir as seguintes propriedades
termofísicas, cinéticas e químicas:
Propriedades térmicas:
a)

Temperatura de transição de fase adequada.

b)

Alta capacidade de calor latente de transição.

c)

Boa transferência de calor.

Na seleção de um PCM para uma determinada aplicação, a temperatura de
funcionamento do aquecimento ou de arrefecimento deve ser combinada com a
temperatura de transição do PCM. O calor latente deve ser tão alto quanto possível,
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especialmente em base volumétrica, para minimizar o tamanho físico do
armazenamento de calor. Alta condutividade térmica pode ajudar no carregamento e
descarregamento do armazenamento de energia.
Propriedades físicas:
a) Equilíbrio de fases favorável.
b) Alta densidade.
c) Baixa mudança de volume.
d) Baixa pressão de vapor.
Estabilidade de fase durante o armazenamento de calor e a alta densidade é
desejável para permitir um menor tamanho do recipiente de armazenamento.
Pequenas alterações de volume na mudança de fase e baixa pressão de vapor em
temperaturas de operação reduzem o problema de contenção.
Propriedades cinéticas:
a) Não oferecer superarrefecimento.
b) Taxa de cristalização suficiente.
O superarrefecimento é um problema encontrado principalmente em PCMs de
sais hidratados. Superarrefecimento numa estreita faixa de temperatura já é
suficiente para interferir na propriedade de extração do armazenamento de calor.
Propriedades químicas:
a) Estabilidade química de longo prazo.
b) Compatibilidade com os materiais de produção do PCM.
c) Nenhuma toxicidade.
d) Nenhum risco de incêndio.
PCMs

podem

sofrer degradação por

perda de

água de

hidratação,

decomposição química ou incompatibilidade com materiais de sua produção. PCMs
devem ser não tóxicos, não inflamáveis e não explosivos para a segurança.
Aspectos econômicos:
a) Abundância.
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b) Disponibilidade.
c) Custo efetivo
Baixo custo e disponibilidade em larga escala dos PCMs são extremamente
importantes.

2.6

Aplicações dos PCMs

Os PCMs possuem diversas aplicações, sempre que há necessidade de controle
de temperatura. Estas aplicações podem ser classificadas em dois principais grupos:
proteção térmica ou inércia e armazenamento. A principal diferença entre estes dois
grupos de aplicação está relacionada à condutividade térmica da substância. Em
alguns casos de proteção térmica, é adequado ter valores de baixa condutividade,
enquanto que em sistemas de armazenamento, estes valores baixos podem produzir
um problema real uma vez que pode haver energia suficiente armazenada, mas
insuficiente capacidade de disponibilizar essa energia de forma eficiente (KUZNIK et
al, 2010).
Alguns exemplos de utilização de PCMs valem a pena de ser destacados
(ZALBA et al, 2003):
Armazenamento de gelo;
Os primeiros estudos realizados para armazenamento de gelo concentravam$
se na análise de substâncias puras, muitas vezes de água (para as lojas de
gelo). Nos anos seguintes, e até muito recentemente e, devido à
implementação em escala comercial e industrial dos chamados sistemas de
armazenamento de gelo, informações abundantes relativas à água como uma
substância de armazenamento também apareceram na literatura. De acordo
com a aplicação, diferentes geometrias dos invólucros do gelo são usadas:
esferas, gelo em bobinas proveniente de água com glicol, ou sobre um
evaporador. Essas geometrias são utilizadas por diversos fabricantes e
marcas comerciais. Entre os principais problemas tratados nos estudos de
armazenamento com gelo são os relacionados com o caráter aleatório de
cristalização e do atraso no início de solidificação (superarrefecimento), bem
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como as diferentes técnicas utilizadas para evitar o último (agentes de
nucleação ou processo de fusão parcial). Além disso, estudos de
transferência de calor para cada uma das geometrias mais amplamente
utilizadas no setor comercial foram realizados.
Os sistemas de armazenamento de gelo são utilizados principalmente na
refrigeração de edifícios. Durante a noite, quando o custo de energia é menor,
e as temperaturas ambientes são menores, torna$se mais econômica a
produção de gelo. Durante o dia, quando é necessário refrigerar os ambientes
do edifício, o gelo produzido durante a noite é utilizado na refrigeração do ar.
Os PCMs são então utilizados no armazenamento do gelo que é produzido
durante a noite.
Conservação e transporte de materiais sensíveis à temperatura;
No transporte de alimentos, em muitos casos, a temperatura destes deve ser
mantida acima de certa temperatura ou se for congelado, a descongelação
alimentar deve ser evitada. A situação é semelhante quando no transporte de
medicamentos sensíveis a temperatura. Ambas as aplicações são adequadas
para a utilização de PCMs, pois a capacidade destes na armazenagem de
calor e frio em um intervalo de apenas alguns graus pode muito bem ser
usada. Esta aplicação já pode ser encontrada no mercado com muitas
empresas comercializando caixas de transporte de materiais sensíveis.
Componentes eletrônicos tendem a degradar e, falhar rapidamente quando a
sua temperatura de funcionamento aumenta para além de um limite crítico. A
aplicação de PCM para restringir a temperatura máxima de componentes
eletrônicos parece ser muito promissora, principalmente quando eles agem
como elementos passivos e, portanto, não exigem qualquer fonte adicional de
energia.
Quando os motores e máquinas hidráulicas são iniciados a partir de baixas
temperaturas, o consumo de energia e a abrasão são elevados. Por isso,
várias empresas já investigaram e desenvolveram armazenadores de calor
latente para veículos a motor. Nesta aplicação, o armazenamento de calor é
aquecido pelo fluido de arrefecimento, enquanto o motor está em trabalho.
Quando o motor para, o calor é armazenado e pode ser usado para pré$
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aquecer o motor em um novo arranque. Usando o armazenamento de calor é
possível alcançar uma temperatura otimizada de trabalho dentro do motor,
num tempo muito mais curto do que se obteria sem o armazenamento de
calor.

Utilizações na construção civil;
A utilização de PCMs para armazenamento térmico em edifícios foi uma das
primeiras aplicações estudadas. A aplicação dos primeiros PCMs descritos na
literatura foi a sua utilização para aquecimento e arrefecimento dos edifícios,
por Telkes em 1975 (TELKES, 1975
1986 (LANE, 1986

ZALBA et al, 2003) e Lane em

ZALBA et al, 2003). Um assunto muito importante em

aplicações como a utilização de PCMs em edifícios é o de segurança. O PCM
pode auxiliar a reduzir a reação ao fogo e possíveis aditivos retardadores do
fogo (compostos orgânicos de halogênio) que podem melhorar a resposta do
material em situações de incêndio.
Uma desvantagem de edifícios de peso leve é a sua baixa massa térmica.
Eles tendem a ter grandes flutuações de temperatura, que resultam em um
aquecimento elevado, necessitando de arrefecimento. A aplicação de PCMs
em tais construções é muito promissora, devido à sua capacidade para
suavizar as variações de temperatura. Uma possibilidade interessante em
aplicações de construção é a impregnação de PCMs em materiais de
construção porosos, tais como placas de gesso, para aumentar a massa
térmica. A utilização de PCMs em refrigeração tem sido desenvolvida para
aplicações de condicionamento de ar, onde o frio é “recolhido” e armazenado
a partir do ar ambiente durante a noite através de PCMs refrigerados, e então
liberado para o ambiente interior durante as horas mais quentes do dia pela
absorção de calor dos PCMs antes refrigerados.
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Além destas, outras aplicações de PCMS são descritas na literatura segundo
Zalba et al (2003):
Conforto térmico em veículos;
Sistemas térmicos espaciais;
Armazenamento de energia térmica solar;
Manutenção

de

temperatura

em

salas

contendo

computadores

ou

componentes eletrônicos.
Na área médica: transporte de sangue, mesas de cirurgia e terapias térmicas.
Alívio do pico de temperatura em reações exotérmicas.
Além destas serão descritas ao longo deste trabalho outras aplicações na área
têxtil.
2.7

Os tipos de PCMs
Um grande número de materiais com mudança de fase (orgânicos, inorgânicos e

eutéticos) está disponível em um vasto range de temperaturas. Uma classificação de
PCMs é demonstrada na Figura 12.
Figura 12 – Classificação de PCMs.
- Compostos parafínicos.
Orgânico

PCM

Inorgânico

- Compostos nãoparafínicos

- Sais hidratados
- Metálicos

- Orgânico-orgânico
Eutético

- Inorgânico-Inorgânico
- Inorgânico-orgânico

Fonte: Sharma et al (2009).

Existe uma vasta quantidade de materiais orgânicos e inorgânicos, que podem
ser identificados como PCM do ponto de vista da temperatura de fusão e calor
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latente de fusão. Entretanto, exceto pelo ponto de fusão na faixa de operação, a
maioria dos materiais de mudança de fase não satisfazem os critérios requeridos
para um meio adequado de seu armazenamento. Como nenhum material único pode
ter todas as propriedades requeridas para um meio ideal de armazenamento,
utilizam$se os materiais disponíveis, mas com a tentativa de compensar as
propriedades físicas pobres com um projeto de sistema adequado. Como exemplo,
filmes metálicos podem ser utilizados na tentativa de aumentar a condutividade
térmica dos PCMs ou o superarrefecimento pode ser suprimido pela introdução de
um agente de nucleação.
Em geral, compostos inorgânicos possuem quase o dobro da capacidade
volumétrica latente de armazenamento de calor (250$400 kg/dm3) do que os
compostos orgânicos (128$200 kg/dm3) (SHARMA et al, 2009).

2.7.1 Materiais orgânicos

Materiais orgânicos utilizados como PCMs são descritos como parafínicos e
nãoparafínicos. Materiais orgânicos incluem a fusão congruente que significa
derreter e congelar repetidamente sem segregação de fase e consequente
degradação de seu calor latente de fusão. Além disso, eles possuem a
autonucleação o que significa que eles se cristalizam com pouco ou nenhum
superarrefecimento e, geralmente, não são corrosivos.

2.7.1.1

Materiais Parafínicos

A cera de parafina é composta de uma mistura de a maioria dos n alcanos
de cadeia linear CH3$(CH2)$CH3. A cristalização da cadeia (CH3) libera uma grande
quantidade de calor latente. Tanto o ponto de fusão quanto o calor latente de fusão
aumentam com o comprimento da cadeia.
A parafina é qualificada como material de armazenamento de calor de fusão
devido à sua disponibilidade em um amplo intervalo de temperaturas, contudo,
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quando considerado seu custo, apenas parafinas de qualidade técnica podem ser
usadas como PCMs em sistemas de armazenamento de calor latente.
A parafina é segura, confiável, previsível, de baixo custo e não corrosiva.
Elas são quimicamente inertes e estáveis abaixo de 500ºC, mostram pequenas
mudanças de volume em fusão e possuem baixa pressão de vapor na forma
fundida. Por essas propriedades das parafinas, sistemas que usam parafinas
normalmente têm longos ciclos de solidificação–fusão. O ponto de fusão dos alcanos
aumenta conforme aumentam o número de carbonos na cadeia. Existem algumas
características desfavoráveis das parafinas que valem ser mencionadas como:
a) baixa condutividade térmica; b) algumas vezes pode ser incompatível com o
polímero da encapsulação; e c) moderada flamabilidade. Mesmo assim, boa parte
desses indesejáveis efeitos podem ser minimizados por uma leve alteração na cera
e na unidade de armazenamento.
Neste trabalho foram analisadas cerca de seis ceras e suas misturas para
seleção do PCM a ser utilizado. Dentre elas foram selecionadas duas ceras
parafínicas que serão destacadas sendo elas o palmitato de cetila e a manteiga de
ucuúba.

a) Palmitato de cetila
O palmitato de cetila é um éster de cera que consiste de álcool cetílico e de
ácido palmítico sendo considerado como um lipídio sólido promissor, uma vez que é
seguro e tem sido extensivamente utilizado no desenvolvimento de nanopartículas
de lipídios sólidos ou transportadores lipídicos nanoestruturados, na entrega de
ativos por via oral (Quan et al, 2013). É um produto puro, cristalino, também muito
utilizado para melhorar a viscosidade e textura na forma de emulsão em cosméticos.
Substituto do espermacete de baleia, pois possui melhores propriedades
espessantes, pode ser utilizado em cremes, loções para pele, condicionadores,
pomadas

para

cabelos,

antiperspirante,

batom

e

outras

maquiagens

(Dhaymers, 2012). A fórmula estrutural (EMFAL, 2013) do palmitato de cetila é
apresentada a seguir:
O
||
CH3–(CH2)14–C–O–CH2–(CH2)14–CH3
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b) Manteiga de ucuúba
A ucuúba, cujo nome científico é %

&

( $

) é uma

árvore nativa da várzea de toda a região amazônica estendendo sua ocorrência até
o Maranhão e Pernambuco. Comumente, o óleo proveniente da ucuúba é usado na
fabricação de velas e como combustível para iluminação de lamparinas, que na
queima exala um cheiro aromático. Na medicina caseira, principalmente, é aplicado
com sucesso no tratamento de reumatismo, artrite, cólicas, aftas e hemorroidas. A
manteiga de ucuúba, que é dura e amarelada, pode ser usada em combinação com
outros ingredientes para a produção de velas e sabonetes vegetais, sendo um
substituto vegetal para a parafina oriunda do petróleo. Sabonetes e cremes a base
de ucuúba tem ação anti$inflamatória, cicatrizante, revitalizante e antisséptica
comprovada (Morais, 2009 e Lima et al, 2009).
A gordura de ucuúba possui ponto de fusão em torno de 53°C e
saponificação em 220 mg KOH/g de óleo, o que supera os índices do sebo bovino
(com valores de 43 a 45°C e 200 mg KOH/g respectivamente) tornando a gordura da
ucuúba uma matéria prima ideal para substituir o sebo animal na produção de
sabonetes finos e outras matérias gordurosas que necessitam de ponto de fusão
mais elevado na indústria alimentícia e farmacêutica. A substituição do sebo animal
pela gordura da ucuúba resolve o problema de contaminação de produtos pelo uso
de sebo animal, além de dar a sabonetes uma maior consistência e durabilidade,
sendo perfeitamente viável a sua utilização mesmo com preços superiores ao do
sebo animal. As sementes da ucuúba são ricas em gordura (60 – 70%) possuindo
70% de trimeristina, um triglicerídeo do acido mirístico, que constitui um óleo
essencial aromático que é de grande importância para as indústrias cosmética,
farmacêutica e alimentícia. Atualmente, esse óleo essencial é extraído da noz$
moscada, que possui uma concentração de cerca 80% desta substância (Morais
apud Morais, 2009). Segundo Morais (2009), a manteiga de ucuúba possui 18,17 %
de ácido graxo láurico (com 12 carbonos), 73,84 % de ácido graxo mirístico (com 14
carbonos) e 8% de ácido graxo palmítico (com 16 carbonos).

44

2.7.1.2 Materiais nãoparafínicos
Esta é a maior categoria de materiais candidatos para armazenamento de
mudança de fase. Trabalhos anteriores (KUZNIK et al, 2010) realizaram um extenso
levantamento de materiais orgânicos e identificaram um número de ésteres, ácidos
graxos, álcoois e glicóis que são adequados para armazenamento de energia. Esses
materiais orgânicos são distribuídos em subgrupos como ácidos graxos e outras
organizações não$orgânicas de parafina. Eles são inflamáveis e não devem ser
expostos a temperaturas excessivamente altas, chamas ou agentes oxidantes.
Algumas das características desses materiais orgânicos são as seguintes: (I) alta
temperatura de fusão, (II) inflamabilidade, (III) baixa condutividade térmica, (IV)
baixo ponto de inflamação, (V) variado nível de toxicidade, e (VI) instabilidade em
altas temperaturas.
Ácidos graxos possuem elevado calor de fusão com valores comparáveis
aos da parafina. Além disso, também mostram comportamento de fusão e
solidificação reprodutíveis e resfriamento sem superarrefecimento.
A fórmula geral que descreve todo o ácido graxo é dada por
CH3(CH2)2n.COOH e, portanto, qualifica como um bom PCM. Sua grande
desvantagem, no entanto, é o seu custo, que chega a ser de 2 a 2,5 vezes maior do
que da parafina de grau técnico. Eles também são levemente corrosivos.
Em resumo, as vantagens e desvantagens do uso de compostos orgânicos
como PCM podem ser apresentados no Quadro 1.
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Quadro 1 – Vantagens e desvantagens do uso de PCMs orgânicos
Vantagens

Desvantagens

Disponibilidade em um vasto range de
temperaturas
Resfriamento sem muito superarrefecimento
Capacidade de fusão congruente.
Propriedade de alto$nucleação

Baixa condutividade térmica

Compatibilidade com os materiais de
construção convencionais

Baixa capacidade volumétrica de
armazenamento de calor latente

Não segregável

Inflamável (dependendo do contaminante)

Estabilidade química
Alto calor de fusão
Seguro e não reativo
Reciclável
Fonte: KUZNIK et al, 2010.

2.7.2 Materiais de mudança de fase inorgânicos

Materiais inorgânicos são também classificados como sais hidratados e
metálicos. Estes materiais de mudança de fase não apresentam superarrefecimento
apreciável e seus calores de fusão não se alteram com a ciclagem.

2.7.2.1 Sais hidratados

Sais hidratados podem ser considerados como ligas de sais inorgânicos e
água que formam um sólido cristalino típico de fórmula geral ABnH2O. A
transformação sólido$ líquido de sais hidratados é realmente uma desidratação do
sal, de forma que este processo assemelha$se a fusão ou solidificação
termodinamicamente. Um sal hidratado normalmente funde para um sal hidratado
com menos mols de água, por exemplo:
AB.nH2O → AB.mH2O + (n – m) H2O, ou para sua forma anidra
AB.nH2O → AB + nH2O
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No ponto de fusão o cristal hidratado se quebra em sal anidro e água, ou em
uma hidratação menor e água. Um problema com a maioria dos sais hidratados é o
de fusão incongruente causado pelo fato de que a água liberada de cristalização não
é suficiente para dissolver todos os sólidos presentes na fase. Devido à diferença de
densidade, a menor hidratação (ou sal anidro) se estabelece na parte inferior do
recipiente.
Alguns sais hidratados possuem também propriedades de nucleação mais
pobres resultando em superarrefecimento do líquido antes do início da cristalização.
Uma solução para este problema é adicionar um agente de nucleação, que fornece
um núcleo onde a formação de cristais é iniciada. Outra possibilidade é manter
alguns cristais, em uma pequena região fria, para servirem como núcleos.
O grupo dos sais hidratados é o mais importante dos PCMs, que têm sido
extensivamente estudado para utilização em sistemas de armazenamento de calor
latente de energia térmica. As propriedades mais atraentes dos sais hidratados são:
(i) elevado calor latente de fusão por unidade de volume, (ii) a condutividade térmica
relativamente alta (quase o dobro do da parafina), e (iii) pequena mudança de
volume na fusão. Eles não são muito corrosivos, compatíveis com polímeros e
apenas levemente tóxicos. Sais hidratados são suficientemente muitos baratos para
o uso no armazenamento de calor (KUZNIK et al, 2010).
Três tipos de comportamento dos sais fundidos podem ser identificados: a
fusão congruente, incongruente e semi$congruente.
(I) A fusão congruente ocorre quando o sal anidro é completamente solúvel
em sua água de hidratação na temperatura de fusão.
(II) a fusão incongruente ocorre quando o sal não é totalmente solúvel em
sua água de hidratação no ponto de fusão.
(III) Na fusão semi$congruente as fases líquida e sólida ficam em equilíbrio
durante uma transição de fase, essa é a diferença da composição do fundido
por causa da conversão do hidrato em um material de hidratação menor
através da perda de água.
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De acordo com Kuznik et al (2010), o maior problema em usar sais
hidratados como PCMs é que, a maior parte deles, que são julgados adequados
mols de

para uso em armazenamento térmico, fundem incongruentemente. Como

água de hidratação não é suficiente para se dissolver um mol de sal, a solução
resultante é supersaturada na temperatura de fusão. O sal sólido, devido à sua
maior densidade, se estabelece na parte inferior do recipiente e não está disponível
para a recombinação com água durante o processo inverso no resfriamento. Isso
resulta em uma fusão$solidificação irreversível do sal hidratado que diminui a cada
ciclo de carga$descarga.
Outro

problema

importante

comum

a

sais

hidratados

é

o

de

superarrefecimento. Na temperatura de fusão, a taxa de nucleação é geralmente
muito baixa. Para atingir uma taxa razoável de nucleação, a solução tem que ser
super$resfriada e, portanto, a energia em vez de ser descarregada em temperatura
de fusão é descarregada em temperatura muito mais baixa.
O problema da fusão incongruente pode ser solucionado por um dos
seguintes meios: (I) por agitação mecânica; (II) encapsulando o PCM para reduzir a
separação; (III) pela adição de agentes espessantes que impedem definição dos
sais no estado sólido, segurando$o em suspensão; (IV) pelo uso de excesso de
água, de modo que os cristais ao derreterem não produzam solução supersaturada;
(V) modificando a composição química do sistema e tornando incongruentes
materiais congruentes.

2.7.2.2 Metálicos

Esta categoria inclui os metais de baixa fusão e os metais eutéticos. Estes
metais ainda não foram seriamente considerados para uso como tecnologia de PCM
por conta de restrições de peso. No entanto, quando o volume é uma consideração,
são prováveis candidatos por causa da alta temperatura de fusão por unidade de
volume. Eles têm alta condutividade térmica, e não necessitam de pesos adicionais.
O uso de metálicos apresenta uma série de problemas de engenharia incomuns. A
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principal diferença entre os metálicos e outros PCMs é a sua alta condutividade
térmica.
Algumas das características desses materiais são as seguintes: (I) baixo
calor de fusão por unidade de peso; (II) alta temperatura de fusão por unidade de
volume;

(III)

alta

condutividade

térmica;

(IV)

baixo

calor

específico

e

(V) relativamente baixa pressão de vapor.
Em resumo, as vantagens e desvantagens do uso de compostos inorgânicos
como PCM podem ser apresentados no Quadro 2.
Quadro 2 – Vantagens e desvantagens do uso de PCMs inorgânicos
Vantagens

Desvantagens

Alta capacidade volumétrica de
armazenamento de calor latente.
Baixo custo e alta disponibilidade.
Mudança de fase acentuada.
Alta condutividade térmica.

Alta mudança de volume.
Superarrefecimento.
Segregação.

Não inflamável.
Fonte: KUZNIK et al, 2010.

2.7.3 Eutéticos
Tratam$se de soluções salinas cuja temperatura de mudança de fase se
encontra abaixo da temperatura de 0°C. São muito utilizados como fluídos térmicos
e no desenvolvimento de sistemas de geração de energia solar térmica. Os
materiais que podem ser exemplificados nesta categoria são: fluoreto, cloreto e
nitrato.
As soluções eutéticas são uma composição mínima de ponto de fusão de dois
ou mais componentes, cada qual funde e solidifica congruentemente formando uma
mistura de cristais componentes durante a cristalização. Eutéticos quase sempre
fundem e solidificam sem segregação, desde que solidifiquem em uma mistura
íntima de cristais, deixando pouca oportunidade para os componentes serem
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separados. Na fusão ambos os componentes liquefazem simultaneamente, mais
uma vez com a separação improvável.
Em resumo, as vantagens e desvantagens do uso de eutéticos como PCM
podem ser apresentados no Quadro 3 (BARBERATO, 2010).
Quadro 3 – Vantagens e desvantagens do uso de PCMs eutéticos
Vantagens

Desvantagens

Possuem ponto de fusão acentuado,
semelhante à substância pura;

Apenas dados limitados estão disponíveis
sobre as propriedades térmicas e físicas,
visto que a utilização desses materiais é
muito recente para aplicações de
armazenamento térmico.

Densidade volumétrica de armazenamento
é maior em relação aos compostos
orgânicos.

Fonte: BARBERATO, 2010.

O Quadro 4 apresenta alguns dos tipos de PCMs e suas propriedades segundo
Kuznik et al (2010).
Quadro 4 – Propriedades de alguns PCMs
Ponto de fusão

Calor latente

(ºC)

(kJ/kg)

Orgânico parafínico

21,7

213

Parafina 18 carbonos

Orgânico parafínico

28

244

Ácido lático

Orgânico nãoparafínico

26

184

Palmitato de metila

Orgânico nãoparafínico

29

205

K2HPO4.6H2O

Sal hidratado

14

109

FeBr3.6H2O

Sal hidratado

27

105

Gálio

Metálico

30

80,3

Liga Bi$Pd$In

Metálico

70

29

CH3CONH2 + NH2CONH2 (50/50) %
em massa

Eutético

27

163

25

95

Material

Classificação

Parafina 17 carbonos

CaCl2 + MgCl2.6H2O
(50/50) % em massa
Fonte: KUZNIK et al, 2010.

Eutético
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2.8

Razões para encapsular um PCM

A busca por tecidos com propriedades novas e de valor agregado, em têxteis
médicos e tecidos técnicos, por exemplo, tem incentivado a indústria a utilizar
processos de microencapsulação como um meio de acrescentar aos acabamentos
têxteis propriedades que antes não eram possíveis ou agregar custo$benefício, que
sem essa tecnologia seria inviável. Fabricantes de têxteis estão demonstrando
crescente interesse na aplicação de fragrâncias duradouras em tecidos, bem como
amaciantes. Outras aplicações potenciais incluem repelentes de insetos, corantes,
vitaminas, antibióticos, materiais de mudança de fase e em aplicações médicas
específicas como antibióticos, hormônios e outras drogas (GORDON, 2002).
Como já mencionado, existem mais de 500 tipos diferentes de matérias primas
para produção de PCMs, contudo, a matéria prima mais comumente usada na
produção de PCMS são as ceras parafínicas. Elas geralmente são escolhidas pela
sua alta capacidade de armazenamento de energia, sua boa disponibilidade e seu
baixo custo. Este tipo de material não pode ser incorporado diretamente em alguns
tipos de materiais, como exemplo os têxteis, devido seu baixo ponto de fusão,
assim, para evitar qualquer difusão do PCM líquido dentro de um substrato fibroso,
ou sobre um artigo têxtil, este composto deve ser contido numa cápsula e, por isso,
uma alternativa para seu uso é através da encapsulação (SANCHEZ, 2010;
SALAÜN et al, 2010).
A encapsulação de PCMs trata de envolvê$los em uma fina e resistente casca
em uma capsula, de forma que o material do núcleo possa mudar da fase sólida
para a fase líquida e vice$versa, dentro desta cápsula. PCMs encapsulados são
aplicados em muitos campos, incluindo têxteis, sistemas de armazenamento de
calor para edifícios e controle de microclima ambiental para a vegetação e as
sementes na agricultura (Shin et al, 2005)
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2.9

Microencapsulação

Microencapsulação inclui todos os processos que levam à produção de cápsulas
(GIRAUD, 2002), onde gotas muito pequenas ou partículas de material sólido ou
líquido estão rodeadas ou revestidas com uma película contínua de material
polimérico (BANSODE, 2010).
De acordo com Ré (2000), a origem do conceito de microcápsula surgiu da
idealização do modelo celular. Assim como a casca de uma microcápsula, uma
membrana envolve o citoplasma e os outros componentes da célula protegendo$os e
controlando a saída e entrada de material. Da mesma maneira a microcápsula
possui uma camada de agente encapsulante, geralmente um material polimérico,
que age como uma barreira protetora isolando o material encapsulado (sólidos,
líquidos ou gases), protegendo$o de exposições. A camada de agente encapsulante
pode se desfazer sob estímulo específico, liberando o material encapsulado no
momento ideal, ou pode ser resistente o suficiente para manter o conteúdo
encapsulado protegido de ações externas, como no caso dos PCMs.
Atualmente, a tecnologia de microencapsulação está se desenvolvendo
rapidamente no campo de acabamentos químicos têxteis devido à sua versatilidade
e flexibilidade. Uma grande vantagem do uso da tecnologia de microencapsulação é
a sua capacidade de proteger os ingredientes ativos de ambientes perigosos, como
exemplo:

oxidação,

calor,

acidez,

alcalinidade,

umidade

ou

evaporação

(CHENG et al, 2008).
Segundo Cheng (2010), a mais antiga concepção de microencapsulação, pelo
transporte de um material em um núcleo preso dentro de uma casca, possivelmente
remonta à década de 1930, utilizando a técnica de spray$draying.
Mesmo sendo as primeiras tentativas do uso da técnica de microencapsulação
por volta da década de 1930 o primeiro produto com material microencapsulado só
surgiu em 1954 onde a empresa norte$americana '

( "

(NCR)

iniciou a comercialização de um papel de cópia sem carbono, que revolucionaria a
indústria de formulários. Esse papel recebeu uma fina camada de microcápsulas de
tinta $ um corante transparente contendo solução de 2 a 6% de um pigmento
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adequado $ dispersas em partículas com diâmetro de 1 até 10 im. A pressão da
ponta do lápis na superfície do papel rompia as microcápsulas, liberando o
pigmento, que, por contato direto com o revestimento ácido aplicado na superfície
frontal da segunda via, mudava de cor em função do pH, propiciando a obtenção da
cópia (RÉ, 2000). Tempos após, a norte$americana )

adquiriu os

direitos para então desenvolver e comercializar a tecnologia de microencapsulação
para novas aplicações (CHENG et al, 2008) .
Inicialmente, microcápsulas eram produzidas principalmente com tamanhos de 5
micrometros até 2 mm, contudo por volta de 1980 uma segunda geração de
produtos de menor dimensão foram desenvolvidos. Estes incluem partículas de
cerca de 10 até 1000 nm de diâmetro e também microesferas de 1 a 10 micrômetros
(DONBROW, 2000).
Desde então, microencapsulação tem atraído inúmeras indústrias, entre as quais
incluem as de produtos farmacêuticos, cosméticos, alimentos, agroquímicos e têxtil.
Existem várias aplicações para o uso de microcápsulas, como exemplo podemos
citar o mascaramento do sabor e odor de medicamentos administrados por via oral e
liberação controlada ativa durante a digestão. As microcápsulas têm encontrado
algumas aplicações recentemente no setor têxtil, como exemplo, a expansão
gradual de perfume para itens de lingerie, ativos hidratantes utilizados em

e

agentes antibacterianos para roupas de cama (GIRAUD, 2002).
Algumas das principais vantagens do uso de microencapsulação são listadas a
seguir (BANSODE et al, 2010):
Liberação controlada ou prolongada de ativos no organismo;
Mascarar odor de medicamentos, de forma a melhorar a aceitação do
paciente;
Transformar líquidos em pó de fluxo livre;
Proteger materiais de intempéries como umidade, oxigênio e luz;
Manter juntos reagentes não compatíveis;
Vaporização de materiais voláteis de forma controlada, como exemplo,
essências;
Redução de toxicidade e irritação por materiais com essas características;
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Alteração de local de absorção pelo organismo;
Proteção de seres humanos no uso de inseticidas;
Estabilização de produtos instáveis;
As micropartículas são subdivididas em microesferas e microcápsulas, segundo
a sua estrutura. São denominadas microesferas as partículas compactas
constituídas por uma rede polimérica na qual a substância ativa se encontra
distribuída no seu estado sólido ou molecular. Já as microcápsulas são as partículas
constituídas por um núcleo interno contendo o agente ativo recoberto por uma
camada de polímero de espessura variável (SUAVE, 2006).

Os principais elementos de uma microcápsula de acordo com Nack (1970) são:

2.9.1 O núcleo

Trata$se da região central, e consequentemente da microcápsula em si,
podendo representar um grande range de configurações. Operações que podem ser
exigidas na preparação de núcleos adequados incluem: esfeirodização,

",

emulsificação, moagem e atomização. A seleção da técnica adequada de
preparação pode ter considerável importância na configuração da cápsula resultante
e que fortemente influenciará no desempenho do produto encapsulado e na sua
aplicação. A Figura 13 apresenta alguns exemplos de configurações de
encapsulados.

2.9.2 Parede ou casca

Trata$se da casca ou material envoltório que irá proteger o núcleo. A seleção
adequada do material de parede ou o que será usado para uma determinada
aplicação do produto é muitas vezes determinado pelas exigências do sistema
considerado. Por exemplo, se o produto encapsulado deve resistir à lixiviação de um
meio aquoso, o material da casca deve ser de natureza hidrofóbica e fornecer uma
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boa barreira à água. Como a casca depositada tende a seguir o contorno do núcleo,
conforme mostrado na Figura 13, a forma final da cápsula é afetada pela
configuração do núcleo. Dependendo do processo de encapsulação empregado
pode ser mais ou menos difícil garantir um revestimento uniforme do núcleo, ainda
mais se as partículas encapsuladas possuírem pontas agudas ou depressões, que
são os mesmos problemas encontrados numa pintura ou revestimento convencional.
Figura 13 – Exemplos de configurações de encapsulados.

Fonte: Nack (1970).

A escolha do material encapsulante dependerá das propriedades do
encapsulado, da aplicação da microcápsula e do processo de encapsulação
utilizado. As características esperadas de um encapsulante é que este deve
apresentar baixa viscosidade em concentrações elevadas, fácil manipulação no
processo de encapsulação, possuir baixa higroscopicidade evitando formação de
aglomerados, não reagir com o material encapsulado, possuir a capacidade de
manter a estrutura da cápsula, permitir a liberação do solvente no processo de
encapsulação, possuir solubilidade no solvente utilizado e ser econômico (SUAVE et
al, 2006).
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Os materiais mais utilizados como encapsulantes incluem:
• Carboidratos: amido, dextrinas, açúcar, xarope de milho, celuloses;
• Gomas: goma arábica, alginato de sódio, carragena;
• Lipídios: cera, parafina, triestearina, ácido esteárico, monoglicerídios e
diglicerídios, óleos e gorduras hidrogenadas;
• Poliésteres naturais: poli(hidroxialcanoatos), tais como poli(3$hidroxibutirato)
P(3HB), poli(3$hidroxivalerato) P(3HV) e seus copolímeros;
• Polímeros

sintéticos:

poli(D,

L$ácido

láctico)

(PDLA),

poliacrilatos,

copolímeros de polietileno co$ propileno, poli(ε$caprolactona) (PCL);
• Proteínas: glúten, caseína, gelatina, albumina;
• Quitosana: fonte alternativa extraída da casca de crustáceos.
Conforme já mencionado, outro fator importante na produção de encapsulados
é o processo de encapsulação em si. Existem diversos processos diferentes de
encapsulação, desta forma a seleção do melhor método de encapsulação para uma
determinada aplicação não é algo trivial diante da diversidade de processos
possíveis. Existem fatores que são bastante relevantes como: se o núcleo será
sólido ou líquido, as características de solubilidade do núcleo, a reatividade do
núcleo com os potenciais materiais que serão utilizados como solvente e na
formação da casca, o tamanho desejado para a cápsula, o método de adesão da
cápsula ao substrato desejado, o método de liberação do ativo e um método de
produção e materiais econômicos (NACK, 1970)
Os métodos de encapsulação são classificados de acordo com a forma de
interação do material encapsulado com o material encapsulante, que pode ser de
caráter físico, químico ou físico$químico (SUAVE et al, 2006).

Métodos físicos:

$

$ " (tamanho médio de partículas 5$500 lm),

$

", pulverização em banho térmico, leito fluidizado, extrusão centrífuga
com múltiplos orifícios, co$cristalização e liofilização,

Métodos químicos: inclusão molecular e polimerização interfacial;
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Métodos físicoLquímicos: coacervação, separação por fase orgânica,
pulverização em agente formador de reticulação, emulsificação seguida de
evaporação do solvente e envolvimento lipossômico.
Na produção de encapsulados de PCMs basicamente duas técnicas são as
mais utilizadas, sendo elas, por coacervação e por reações de polimerização
(BARBERATO, 2010).
A técnica de coacervação se aplica a soluções coloidais de substâncias
macromoleculares. O termo coacervação descreve uma mudança de solubilidade
das soluções de coloides. O procedimento de encapsulação por coacervação pode
ser observado nas etapas ilustradas na Figura 14. A primeira etapa consiste em
dispersar o produto a ser encapsulado em uma solução coloidal (etapa1). Em
seguida modifica$se a solubilidade da solução coloidal formando uma separação de
fase da solução (etapa 2). Existem vários métodos de proporcionar a modificação da
solubilidade das substâncias macromoleculares como exemplo:
A variação de pH;
A variação da força iônica (atividade);
A variação de temperatura;
A adição de um não solvente;
A adição de um polímero incompatível;
Abaixamento da temperatura;
Acréscimo de um segundo polímero com solubilidade maior no material do
núcleo;
As substâncias macromoleculares tornam$se menos solúveis se reagrupando
para formar gotículas que podem ser chamadas de coacervados. Essas gotículas
ricas em polímero se reagrupam ao redor da substância que será encapsulada para
formar um revestimento contínuo (etapa 3). Eles então se coalescem e formam um
filme sólido contínuo. Em seguida, ocorre um reforço da membrana pela reticulação
do polímero (etapa4) (GIRAUD, 2002).
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Figura 14 – Princípio de encapsulação por coacervação.

Fonte: Giraud (2002), modificado pelo autor.

É possível executar o processo de coacervação com um único coloide, o que
se chama de coacervação simples, ou com dois coloides, o que se chama de
coacervação complexa (GIRAUD, 2002).
Uma das principais desvantagens da técnica de encapsulação por coacervação
é o fato de que um controle crítico das concentrações do material coloidal e do
iniciador da coacervação deve ser mantido. Isto é, a coacervação ocorrerá somente
dentro de uma limitada faixa de pH, concentração de coloide e/ou concentração de
eletrólito. Na coacervação simples, se pouco eletrólito é adicionado, a formação de
duas fases não ocorre; enquanto que se houver excesso, o coloide precipitará como
um bloco (BARBERATO, 2010).
Já a outra técnica citada na produção de encapsulados de PCM é a de
polimerização. Dentre as reações de polimerização existem dois mecanismos
distintos, sendo que cada um deles podem ser realizados por técnicas diferentes.
Os mecanismos de polimerização são divididos em:
• Adição
• Condensação
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Dentre as técnicas de polimerização podemos destacar:
Sistemas homogêneos:
Em massa;
Em solução;
Sistemas heterogêneos:
Em suspensão;
Em emulsão;
Em dispersão;
Interfacial;
As principais técnicas de polimerização utilizadas para a produção dos PCMs
encontradas em artigos e textos técnicos são por polimerização em emulsão, pelo
mecanismo de adição, e polimerização interfacial, por condensação. A reação de
polimerização

interfacial

consiste

na

dissolução

de

dois

monômeros

complementares em dois solventes imiscíveis. O polímero forma$se na superfície de
contato da fase aquosa com a fase orgânica, originando uma fina camada de
polímero (BARBERATO, 2010; FANG et al, 2009; HO, 2009; SÁNCHEZ, 2010;
SARI, 2010; SARI, 2009).
Alguns trabalhos já foram realizados (HO, 2009; SARI, 2010; SARI, 2009;
BARBERATO, 2010) utilizando a técnica de polimerização por emulsão, alguns
destes trabalhos obtiveram até mesmo nanocápsulas de PCMs.
A polimerização em emulsão é uma técnica amplamente empregada na
produção de resinas à base de água para as mais variadas finalidades. Este
processo envolve a emulsificação de monômeros insaturados, relativamente
hidrofóbicos em água, gerando emulsões do tipo óleo em água (o/a), seguido pela
etapa reacional de iniciação, caracterizada geralmente pela adição de iniciador
solúvel na fase contínua. O produto obtido no processo de polimerização em
emulsão é chamado de látex ou

(Latim: líquido, água nascente) é constituído

de uma dispersão coloidal de partículas poliméricas, dispersas numa fase contínua
aquosa (SILVA, 2008).
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Segundo Silva (2008), a polimerização em emulsão foi primeiramente
empregada durante a Segunda Guerra Mundial para produção de borrachas
sintéticas de 1,3 – butadieno e estireno.
Polimerização em emulsão é a maneira mais comum de formação de látices de
polímero. No sistema mais simples, os ingredientes compreendem água, um
monômero de baixa solubilidade em água (por exemplo, estireno), um iniciador
solúvel em água (persulfato por exemplo) e surfactantes. Látices também podem ser
sintetizados sem adição de surfactante e / ou iniciador, mas essas não são comuns
(THICKET e GILBERT, 2007).
Segundo Silva (2008), na polimerização em emulsão, o papel do emulsificante
é garantir a estabilidade das partículas coloidais, e o controle do tamanho da
partícula durante o processo de polimerização. Devido ao seu estado físico de
dispersão coloidal, o controle de algumas variáveis no processo de polimerização
em emulsão é facilitado, como problemas térmicos e de viscosidade são muito
menos críticos neste processo. O produto da polimerização em emulsão, em muitas
instâncias pode ser usado diretamente sem posterior purificação. A polimerização
em emulsão é um processo de nucleação bastante complexo porque, o aumento e a
estabilização de partículas poliméricas são controlados por mecanismo. Os
principais componentes de reação são os monômeros insaturados (fase orgânica), a
fase contínua, o tensoativo e o iniciador, solúvel na fase contínua, geralmente a
água. O processo segue com a emulsificação dos monômeros, hidrofóbicos, na fase
contínua pela ação dos tensoativos. Isso se deve ao duplo caráter anfifílico do
tensoativo onde, em sua constituição tanto apresentam segmentos hidrofóbicos
(afinidade pela fase orgânica) como hidrofílicos (afinidade pela fase aquosa)
formando emulsão do tipo óleo em água.
Silva (2008) complementa que quando a concentração de tensoativo excede a
concentração micelar crítica (CMC), as moléculas de tensoativo excedentes
agregam‐se para formar pequenos aglomerados coloidais esféricos chamados de
micelas. Quando o monômero levemente solúvel ou insolúvel em água é adicionado,
uma pequena fração é dissolvida na fase contínua aquosa. Porém a maior parte dos
monômeros encontra‐se na parte hidrocarbônica das micelas. Pode‐se dizer que
estas micelas estão inchadas com monômero. Entretanto existe outro reservatório
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de monômeros, o qual abriga a maior fração destes, acima de 95%. Estes
reservatórios monoméricos são chamados de gotículas de monômeros, cujo
tamanho depende da velocidade de agitação. As gotas de monômero, de forma
análoga às micelas, são estabilizadas pelas moléculas de tensoativos adsorvidos em
sua superfície. Micelas apresentam tipicamente dimensões de 2‐10 nm, com cada
micela contendo cerca de 50‐ 150 moléculas de tensoativos, enquanto que gotas de
monômeros apresentam diâmetros na faixa de 1‐10 im (103‐104 nm), ou maiores. A
diferença entre micelas e gotas de monômeros está na área superficial total, que
para as micelas é muito maior, cerca de duas a quatro ordens de magnitude.
Quando ocorre o desproporcionamento térmico do iniciador na fase contínua,
há formação de radicais livres. Estes se adicionam às moléculas de monômeros, no
qual a ligação π é rompida homoliticamente e um elétron do radical reage com um
elétron da ligação π do monômero. Dessa forma, na medida em que os radicais
monoméricos são adicionados, sempre ocorre a formação de um novo radical por
propagação (SILVA, 2008).
As micelas são favorecidas como sítio de reação por que sua concentração de
monômero é alta comparada ao monômero em solução. O processo segue com o
consumo dos monômeros e a formação do polímero. À medida que a polimerização
procede, as micelas crescem pela a adição do monômero da solução aquosa cuja
concentração é mantida por dissolução do monômero nas gotas de monômeros.
Conforme a reação procede, as micelas vão aumentando seu tamanho devido ao
crescimento do polímero no seu interior, e as gotas de monômeros vão diminuindo
de tamanho, devido a estas suprirem o consumo de monômeros das micelas. No
final da reação se obtém partículas coloidais poliméricas dispersas na fase contínua,
estabilizadas por um tensoativo. A Figura 15 ilustra a representação esquemática do
sistema de polimerização em emulsão.
A polimerização em emulsão tem várias vantagens: fácil controle da
temperatura pela água, altas taxas de polimerização, alto grau de polimerização,
fácil remoção de monômero residual através de vapor. Uma desvantagem é a
dificuldade da remoção de resíduos de emulsificantes quando há a necessidade do
emprego do polímero puro (BARBERATO, 2010).
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Figura 15 – Representação esquemática do sistema de polimerização em emulsão.

Fonte: upload.wikimedia (2012)

2.10 A caracterização de PCMs
A caracterização do PCM é feita antes e após sua encapsulação para
avaliação de suas propriedades térmicas como temperatura de transição de fase e
quantidade de energia absorvida/liberada, além de análises que fornecem dados de
sua estrutura morfológica como tamanho médio das partículas formadas. Outra
análise morfológica que pode ser feita é a microscopia eletrônica de varredura que
indica visualmente a estrutura do encapsulado formado. Além destas, há análises
que indicam resultados quanto à reação de encapsulação, como a análise
termogravimétrica que indica qual o teor de sólidos do material encapsulado.
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2.10.1 Difração de raios laser
O tamanho das partículas utilizadas na incorporação dos PCMs encapsulados
aos tecidos pode influenciar posteriormente nas propriedades físicas destes, como
exemplo, espessura, caimento, maleabilidade e toque, dessa forma, quanto menor o
tamanho das partículas de PCMs encapsulados obtidos melhor será a “camuflagem”
destes após a incorporação ao tecido, uma vez que a utilização de PCMs em
substratos têxteis visam somente alterar suas propriedades térmicas de absorção e
liberação de calor, sem alterar suas características físicas iniciais. Segundo Mattila
(2006), diâmetros de PCMs encapsulados podem variar de 0,5 a 1000 lm.
Microcápsulas muito pequenas, variando de 1 a 10 lm de diâmetro, podem ser
usadas para a incorporação dentro de fibras têxteis. Partículas maiores de PCM
numa faixa de tamanho de 10$100 lm podem ser incorporadas em espumas ou
revestimentos aplicados sobre os tecidos.
Para análise granulométrica, instrumentos ópticos baseados na medição da
luz laser dispersada pelas partículas em direções diversas já se tornaram uma
técnica popular e padrão em laboratórios. Uma vez que a luz espalhada muitas
vezes pode ser aproximada com precisão pela teoria de difração, a classe de
instrumentos tornou$se geralmente conhecida como instrumentos de difração a
laser. Em comparação com outras técnicas de dimensionamento de partículas,
difração de raios laser tem a vantagem de alta velocidade, boa confiabilidade e alta
reprodutibilidade (MA et al, 2000).
A análise de tamanho por difração a laser baseia$se no princípio de que
partículas de um dado tamanho difratam a luz através de um dado ângulo, o ângulo
aumenta conforme diminui o tamanho de partícula. Um feixe estreito de luz
monocromática (λ=750 nm) atravessa uma célula contendo amostra de uma
suspensão em movimento. A luz difratada é focada então por detectores. Para
calcular a distribuição de tamanho de partícula, à partir da intensidade da luz que
atinge a matriz de detectores a teoria Fraun$Hofer é a mais apropriada. Se as
partículas são grandes em comparação com o comprimento de onda da luz, a
interação pode ser interpretada em termos de difração. A distribuição de tamanho é
medida enquanto a suspensão é continuamente bombeada em torno do feixe, isso
garante uma orientação aleatória da maioria das partículas relativas ao feixe de
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laser, de modo que o diâmetro transversal equivalente é medido (BEUSELINCK et
al, 1998).
As Figuras 16 e 17 apresentam o princípio de funcionamento da técnica de
difração de raio laser.
Figura 16 – Princípios de difração de raios laser.

Fonte: Ufsm (2012)

A luz de um laser é irradiada em uma nuvem de partículas que estão
suspensas em solução. As partículas dispersam a luz de forma que as partículas
menores espalham a luz em ângulos maiores do que partículas maiores. A luz
espalhada pode ser medida por uma série de fotodetectores colocados em ângulos
diferentes. Isto é conhecido como o padrão de difração para a amostra. O padrão de
difração pode ser usado para medir o tamanho das partículas usando a teoria de
espalhamento de luz que foi desenvolvido no início do século 20. À medida que o
instrumento mede nuvens de partículas ao invés de partículas individuais, ele é
conhecido como um conjunto de técnica, com a vantagem de que em tamanhos
menores, por exemplo 10 microns, o sistema mede, literalmente, milhões de
partículas o que dá alguma significância estatística para os resultados medidos.
Embora as correlações de várias teorias possa existir no espalhamento de
luz, a teoria mais abrangente e rigorosa é a de Mie, que se baseia em equações
eletromagnéticas de Maxwell de campo. Há duas suposições feitas nesta teoria que
são pertinentes para o resultado obtido:
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• Assume$se que a partícula possui forma esférica. Isto é importante uma vez
que poucas partículas são na verdade esféricas. A técnica de difração de
raios laser é sensível ao volume da partícula. Por esta razão, diâmetros de
partícula são calculados a partir o volume medido da partícula, assumindo
uma esfera de volume equivalente.
• A suspensão é diluída. A concentração de partículas é assumida para ser
tão baixa que radiação espalhada é diretamente medida pelo detector e não
re$espalhada por outras partículas antes de atingir o detector (MALVERN,
2012).
Figura 17 – Modelo esquemático da dispersão do laser pela amostra em equipamento de
difração de laser.

Fonte: Malvern (2012)

2.10.2 Teor de sólidos – Gravimetria
Após a reação de polimerização é importante analisar o quanto de material
sólido foi formado na reação, e através desta informação, é possível comparar o
valor teórico obtido pela determinação da porcentagem de componentes sólidos
adicionados na preparação dos encapsulados com o valor experimental obtido. Esta
informação indica o quanto de material não reagiu, possibilitando otimizar o
processo de reação, melhorando seu rendimento.
A determinação do teor de sólidos de uma substância pode ser feita através
de metodo termogravimétrico, mais especificamente através da determinação da
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umidade. Na maioria dos casos, a determinação da umidade pode ser realizada de
forma rápida e confiável. O processo para esta análise é bastante simples e consiste
basicamente em pesagem, secagem por um determinado período e repetição da
pesagem.
Um instrumento ideal para a medição rápida e confiável é um analisador de
umidade, que utiliza o fenômeno da termogravimetria. Termogravimetria é um
processo em que o decremento de massa é determinado de uma substância que é
aquecida. Neste processo, uma amostra é pesada antes e após o processo de
secagem, e uma diferença de massa entre as duas pesagens é calculada. O termo
vem do nome seccionado em latim:

– aquecimento, "

– pesagem e

– método.
Um analisador de umidade consiste de uma balança de laboratório de
precisão e uma câmara de secagem que está ligada à balança de laboratório. A
câmara de secagem proporciona uma temperatura estável no processo de medição.
O funcionamento de um analisador de umidade é basicamente:
a) Determinação precisa da massa de uma amostra pesada antes do
processo de secagem e, após este processo, sem necessidade de tomar a
amostra para fora da câmara de secagem.
b) Finalização automática do processo de secagem até a massa seca ou
processo de secagem alcançar um intervalo definido.
c) Cálculo do resultado do processo da secagem, por um perfil de secagem
de acordo com um algoritmo préviamente selecionado.
A Figura 18 apresenta um esquema típico de um analisador de umidade.
Figura 18 – Esquema típico de um analisador de umidade.

A – Câmara de secagem
B – Balança de precisão.

Fonte: Stavomir (2002).
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O teor de umidade é calculado pela Equação 2.1:

% =

∗ 100

(Equação 2.1)

Em que:
U = teor de umidade
Mp = massa inicial da amostra.
Mk = massa final da amostra.

A massa inicial de uma amostra já é conhecida desde o início da análise. Já a
massa final do processo de medição depende de alguns fatores, que são:
Temperatura de secagem.
Tamanho da amostra analisada.
Critério para finalização da secagem.
Em resumo, uma amostra é colocada na balança do analisador de umidade e
tem sua massa inicial determinada. A amostra então é seca sob temperatura e
tempo selecionados e posteriormente tem sua massa final determinada, conforme
ilustrado na Figura 19. Através da diferença entre a massa inicial e final da amostra
é possível determinar a quantidade de material sólido presente e, apartir daí, o
quanto de material foi formado na reação, e através desta informação, podemos
comparar o quanto deveria ser formado, teoricamente, com o quanto formou na
realidade. Esta informação indica o quanto de material não reagiu, o que é
fundamental conhecer para que seja possível aperfeiçoar o processo de reação,
melhorando seu rendimento (BARBERATO, 2010).
Figura 19 – Funcionamento do analisador de umidade.

Fonte: Mettler Toledo (2002).
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2.10.3 Análises térmicas
A análise térmica através das curvas de DSC traz informações importantes
sobre o material, como suas transições endotérmicas e exotérmicas em função da
variação da temperatura, e quando submetidos por várias curvas de aquecimento e
resfriamento, pode ser analisada a sua estabilidade térmica. No caso dos PCMs é
fundamental que esta estabilidade seja mantida, já que a finalidade do seu uso é
exatamente resistir a variações de temperatura, absorvendo e liberando calor,
mantendo a integridade das partículas (BARBERATO, 2010).
Análise Térmica é um termo que abrange um grupo de técnicas nas quais
uma propriedade física ou química de uma substância, ou de seus produtos de
reação, é monitorada em função do tempo ou temperatura, enquanto a temperatura
da amostra, sob uma atmosfera específica, é submetida a uma programação
controlada (RODRIGUES e MARCHETTO, 2002).
Dentre as técnicas termoanalíticas mais utilizadas encontram$se a Análise
Térmica Diferencial (DTA $ do inglês “ **

#

$

”), na qual se

acompanha a variação de temperatura da amostra em relação a um material inerte
de referência, e a Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC $ do inglês “ **

&

"

$”), na qual se acompanha a variação da energia entre a

amostra e a referência. A nomenclatura e as abreviaturas seguem o padrão sugerido
por Ionashiro & Giolito, para a língua portuguesa, segundo recomendação da
Associação Brasileira de Análise Térmica e Calorimetria – ABRATEC (BERNAL et al,
2002).
Historicamente, as curvas de aquecimento de Le Chatelier acompanhavam a
variação na temperatura de uma amostra em função do tempo, enquanto a mesma
era aquecida. Caso não ocorra nenhum fenômeno físico ou químico com a amostra
observa$se uma reta para a variação de temperatura em relação ao tempo, como na
Figura 20$a. Havendo liberação de calor, processo exotérmico, verificava$se um
aumento na temperatura durante o processo, representada por uma inflexão no perfil
temperatura $ tempo, como representado na Figura 20$b.
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Figura 20 – Curvas de aquecimento.

Fonte: Speil et al (1949)
a) quando não ocorre nenhum evento térmico; b) quando ocorre processo exotérmico; c) idem b,
porém para sistema térmico diferencial; d) quando ocorre processo endotérmico; e) idem d, porém
para sistema térmico diferencial.

A diferença de temperatura (∆T) é dada pela temperatura da amostra (Ta)
menos a temperatura da referência (Tr), dada pela Equação 2.3:
∆T = Ta $ Tr

(Equação 2.3)

caso não haja ocorrência de fenômeno físico ou químico, observa$se uma reta
ortogonal ao eixo do tempo. Um processo exotérmico é representado por um pico
para cima, Figura 20$c; enquanto um processo endotérmico é representado por um
pico para baixo, Figura 20$e. Em um experimento de Calorimetria Exploratória
Diferencial, mede$se a variação de entalpia que ocorre entre a amostra e a
referência durante o processo de aquecimento/resfriamento. Diferentes arranjos de
construção utilizam o mesmo nome para o equipamento. O termo DSC foi utilizado
primeiramente em 1963, para definir um sistema desenvolvido pela empresa norte$
americana Perkin$Elmer.
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Observa$se na Figura 21 um exemplo de equipamento genérico para análise
térmica diferencial e sua classificação de acordo com a célula utilizada nas medidas
(BERNAL et al, 2002).
Figura 21 – Esquema de um equipamento genérico para análise térmica diferencial (DTA) e
calorimetria exploratória diferencial (DSC).

Fonte: Bernal et al (2002).
a) DTA; b) DSC com fluxo de calor; c) DSC com compensação de potência.

O DSC permite determinações quantitativas, estando a área dos picos
relacionada com a energia envolvida no processo, sendo utilizados padrões para
calibração do equipamento.
Estes padrões apresentam variação de entalpia conhecida, normalmente de
fusão, e a área do pico deste processo é comparada com a área do processo
apresentado pela amostra. O Quadro 5 apresenta alguns exemplos de padrões
normalmente utilizados.
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Quadro 5 L Padrões normalmente usados em calibração de temperatura e energia e as constantes
físicas relacionadas com estes parâmetros
Padrão

Ponto de Fusão / °C

∆Hfus / J g

Índio

156,4

028,50

Estanho

231,9

060,25

Chumbo

327,4

022,80

Zinco

419,5

108,40

Alumínio

660,4

397,00

L1

Fonte: Bernal et al (2002).

Uma curva típica resultante de um experimento DSC para uma amostra
genérica é representada na Figura 22. A forma desta curva pode ser afetada por
fatores instrumentais e por características da amostra, assim como ocorre para as
curvas TG, uma vez que se tratam de técnicas de temperatura dinâmica.
Figura 22 – Curva genérica para um experimento DSC/DTA

Fonte: Bernal et al (2002).
I) mudança de linha de base sem pico; II e III) picos endotérmicos; IV) pico exotérmico.

Nestes experimentos a forma, posição e número de picos são úteis para
análise qualitativa, enquanto a área sob os mesmos é de interesse quantitativo no
caso do DSC e, portanto, torna$se importante conhecer como fatores externos
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podem afetar estas características para análise adequada dos resultados e sua
reprodutibilidade.
Na análise de DSC a variação de temperatura entre a amostra e o cadinho de
referência é monitorada, dessa forma os picos térmicos específicos de cada amostra
é detectado e os valores são plotados em um gráfico de potência (mW) em função
da temperatura (ºC). A área dos picos apresentados nos gráficos está diretamente
relacionada com a energia envolvida no processo, o que também é uma informação
importante.

2.10.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

Dentre as análises realizadas em um PCM encapsulado, inclui$se as análises
de caracterização morfológica. O microscópio eletrônico de varredura (MEV) permite
analisar a estutura do material encapsulado, evidênciando a encapsulação, além de
trazer informações com relação ao tamanho da partícula formada, pois o tamanho
de partícula obtido nos resultados da análise de difração de raios laser pode estar
relacionado à um aglomerado de partículas. além disso é possível observar a
presença de material ceroso que não foi encapsulado.
A principal função de qualquer microscópio é tornar visível ao olho humano o
que for muito pequeno para tal. A forma mais antiga e usual é a lupa seguida do
microscópio óptico, que ilumina o objeto com luz visível ou luz ultravioleta. O limite
máximo de resolução dos microscópios ópticos é estabelecido pelos efeitos de
difração devido ao comprimento de onda da radiação incidente. Os microscópios
ópticos convencionais ficam, então, limitados a um aumento máximo de 2000 vezes,
porque acima deste valor, detalhes menores são imperceptíveis. Para aumentar a
resolução pode$se utilizar uma radiação com comprimento de onda menor que a luz
visível como fonte de iluminação do objeto. Além disso, a profundidade de campo é
inversamente proporcional aos aumentos, sendo necessário, então, um polimento
perfeito da superfície a ser observada, o que às vezes é incompatível com a
observação desejada (DEDAVID et al, 2007).
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Um microscópio eletrônico de varredura (MEV) utiliza um feixe de elétrons no
lugar de fótons utilizados em um microscópio óptico convencional, o que permite
solucionar o problema de resolução relacionado com a fonte de luz branca. A
Figura 23 mostra um diagrama esquemático e comparativo de um MEV e de um
microscópio óptico.
Figura 23 – Comparação entre o microscópio óptico e microscópio eletrônico de varredura.

Fonte: Dedavid et al (2007).

Segundo Maliska (2010), há ainda outras características que fazem do MEV
uma ferramenta tão importante e tão usada na análise dos materiais. A elevada
profundidade de foco (imagem com aparência tridimensional) e a possibilidade de
combinar a análise microestrutural com a microanálise química são fatores que em
muito contribuem para o amplo uso desta técnica.
O princípio de um MEV consiste em utilizar um feixe de elétrons de pequeno
diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, por linhas sucessivas
e transmitir o sinal do detector a uma tela catódica cuja varredura está perfeitamente
sincronizada com aquela do feixe incidente. Por um sistema de bobinas de deflexão,
o feixe pode ser guiado de modo a varrer a superfície da amostra segundo uma
malha retangular. O sinal de imagem resulta da interação do feixe incidente com a
superfície da amostra. O sinal recolhido pelo detector é utilizado para modular o
brilho do monitor, permitindo a observação. A maioria dos instrumentos usa como
fonte de elétrons um filamento de tungstênio (W) aquecido, operando numa faixa de
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tensões de aceleração de 1 a 50 kV. O feixe é acelerado pela alta tensão criada
entre o filamento e o ânodo. Ele é, em seguida, focalizado sobre a amostra por uma
série de três lentes eletromagnéticas com um spot menor que 4 nm. O feixe
interagindo com a amostra produz elétrons e fótons que podem ser coletadas por
detectores adequados e convertidas em um sinal de vídeo (DEDAVID et al, 2007).

2.10.4.1 Preparação de amostras no MEV

Devido à necessidade de interação do feixe eletrônico com a amostra,
alguns elétrons são absorvidos pela amostra que deve conduzi$los para o fio terra,
por isso, é preciso que as amostras sejam condutoras. Caso isto não ocorra, é
possível torná$las condutoras através de vários processos físicos como evaporação
ou a deposição de íons (sputtering). Outro motivo para o recobrimento das amostras,
é que as camadas depositadas podem melhorar o nível de emissão de elétrons, pois
emitem mais elétrons que o material da amostra, facilitando a construção da imagem
(DEDAVID et al 2007).
Dedavid et al (2007) explica que geralmente o mais utilizado é o
recobrimento por deposição de íons metálicos de ouro (Au), liga de ouro$paládio
(Au$Pd) ou platina (Pt), entre outros. Neste processo, as amostras são colocadas em
uma câmara com pressão em torno de 0,1 a 0,05 mbar e o alvo metálico é
bombardeado com átomos de gás inerte como, por exemplo, argônio. Os átomos do
alvo são depositados sobre a amostra. As máquinas utilizadas para esta finalidade
são denominadas metalizadoras e oferecem como parâmetros de ajuste: corrente
aplicada (em mA), tempo de deposição e altura da amostra em relação ao alvo, a fim
de que seja calculada a espessura do metal depositado. No recobrimento a partir da
evaporação, normalmente é utilizado o carbono. O revestimento com carbono é
usado para recobrir regiões da superfície em que os átomos de ouro não têm
cobertura efetiva, uma vez que são átomos maiores; ou ainda, quando não é
desejada a incorporação de átomos na superfície como, por exemplo, para análise
por raios$X para determinação de ouro ou elemento próximo a ele na tabela
periódica. O carbono também é recomendado para superfícies com diferenças de
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altura, pois, pelo método da evaporação, os átomos espalham$se de forma mais
uniforme. Fibras de carbono são aquecidas em torno de 2000ºC em vácuo e
evaporadas sobre a amostra. Para este procedimento utiliza$se a câmara de uma
metalizadora a qual é acoplado um sistema para aquecimento das fibras de carbono.

2.11 A utilização de PCMs em tecidos

Desde o final da década de 1980, os têxteis funcionais têm sido desenvolvidos
para melhorar o desempenho de têxteis de acordo com a demanda dos
consumidores e para incluir uma ampla gama de propriedades com maior valor
agregado. Uma das maneiras possíveis para a fabricação de produtos têxteis
funcionais ou inteligentes é a incorporação de microcápsulas ou a utilização de
processos de microencapsulação para acabamento de têxteis. Existem muitas
substâncias que são encapsuladas para aplicações têxteis potenciais. Uma destas
substâncias, os materiais de mudança de fase (PCMs), têm sido utilizados para
fabricação de têxteis termorregulados para melhorar o conforto térmico do usuário
(SALAÜN et al, 2010).
Segundo Salaün et al (2010), PCMs são aprisionados em uma microcápsula de
alguns micrômetros de diâmetro para protegê$los e para impedir sua perda durante a
fase líquida. Estes compostos possuem a capacidade de absorver e armazenar
grandes quantidades de calor latente durante o processo de aquecimento e liberar
essa energia durante o processo de arrefecimento.
PCMs devem reagir a alterações na temperatura do corpo e da camada
exterior da peça de vestuário, quando são incorporados no substrato têxtil. Assim,
para aplicações têxteis, PCMs com uma mudança de fase dentro da gama da
temperatura ambiente e conforto de seres humanos são adequados, isto é, num
intervalo de temperatura de 18 a 35°C. Para evitar qualquer difusão dos PCMs
líquidos dentro de um substrato fibroso, estes compostos devem ser contidos numa
cápsula. As ceras de parafina são as preferidas no uso de produção de PCMs para
fins de conforto em substrato têxtil de vestuário, devido ao seu elevado calor latente,
e por serem quimicamente inertes, não tóxicas, não corrosivas e não higroscópicas.
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A Tecnologia de mudança de fase é originada a partir do programa de pesquisa
da NASA ('

) dos anos 1970. O

&

objetivo deste programa era fornecer aos astronautas e instrumentos uma melhor
proteção contra as flutuações extremas de temperatura no espaço. Atualmente,
PCMs microencapsulados são aplicados em muitos campos, incluindo a gestão de
calor

de

equipamentos

eletrônicos,

telecomunicações,

microprocessadores,

sistemas de armazenagem de calor solar para edifícios, controle de microclima
ambiental para a vegetação na agricultura, aplicações biomédicas e biológicas,
sistemas de transporte, e assim por diante (MATTILA, 2006).
Segundo Mattila (2006), em 1987, o (

#

"

(Raleigh, EUA) demonstraram a viabilidade da incorporação de
materiais de mudança de fase dentro fibras têxteis e que a capacidade térmica do
tecido era independente da quantidade de ar parado no interior do tecido. O

(

#

"

transferiu os direitos de patente desta tecnologia para uma

empresa chamada #

#

"

"

+

, $, que é agora conhecida como -

(Boulder, Colorado).

Vigo e Frost (1989) descreveram também experimentos com polietilenoglicóis
(PEG). Eles incorporaram cavilhas com 7 a 56 unidades de monômero com uma
massa molar média variando de 400$3350 para o polipropileno oco e fibras de rayon
ou PEGs topicamente aplicados a tecidos constituídos pela maioria dos tipos de
fibras representativas. Os tecidos tratados com PEG tornaram$se adaptáveis para
temperaturas em ambientes quentes e frios para 150 ciclos de aquecimento e
arrefecimento, liberando calor com a queda de temperatura, e armazenando calor
com o aumento da mesma. Tais tratamentos, no entanto, não foram duráveis para
lavagem ou lixiviação, uma vez que os PEGs são solúveis em água e podem assim
serem removidos do substrato.
Vigo e Bruno relataram também que PEGs de baixas massas moleculares
podem ser insolúveis em tecidos por sua reação com DMDHEU (dimetil –
dihydroxietil$urea) sob condições convencionais com tratamento de cura por

. $

para produzir tecidos termicamente adaptáveis, mesmo após lavagens (MATTILA,
2006).
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Desde 1983 um trabalho de pesquisa considerável sobre a inclusão de PCMs
em têxteis tem sido feito na Triângulo Corporação de Pesquisa e Desenvolvimento
(TRDC). Vários programas de investigação da TRDC demonstraram que
microcápsulas contendo PCMs selecionados (hidrocarbonetos de alquilo e os
cristais de plástico) podem ser fiados em fibras têxteis ou revestidos sobre elas. Eles
também podem ser incorporados em uma variedade de revestimentos. Estas
invenções foram premiadas por diversas patentes que o TRDC licenciou para
Outlast® Technologies. O TRDC está atualmente a desenvolver outros produtos
com PCMs microencapsulados para resfriamento reforçado de vestuário (COLVIN e
COLVIN, 2001).
De acordo com Shim et al (2001), desde meados da década de 1990 cientistas
da -

#

"

desenvolveram vários processos para incorporar PCMs

microencapsulados em produtos têxteis, especialmente têxteis usados em vestuário
esportivo, roupas de proteção, têxteis domésticos e têxteis técnicos. Recentemente
a tecnologia de PCMs microencapsulados chamou a atenção dos investigadores das
universidades. Isso se refletiu em um aumento da quantidade de trabalhos
publicados em processos de incorporação de PCMs microencapsulados em tecidos
e as propriedades dos têxteis que os contém.
Para Mattila (2006), a manutenção da temperatura é de extrema importância e
no caso dos seres humanos ela chega a ser um fator vital. A temperatura normal do
corpo humano, 37°C, pode flutuar um pouco de acordo com a hora do dia, sendo o
nível mais baixo no início da manhã e seu mais elevado durante a noite. Também as
temperaturas em diferentes partes do corpo podem variar. Por exemplo, a
temperatura dos órgãos internos do núcleo do corpo são maiores do que a
temperatura em outras regiões. Em exercícios físicos a temperatura dos músculos
pode subir para 39 a 40°C. As partes da superfície do corpo e as extremidades são
de tempos em tempos resfriadas pelo sangue de acordo com as mudanças na
temperatura do ar ambiente.
Tentando atingir o equilíbrio térmico, o homem produz e dissipa diferentes
quantidades de calor, de acordo com a temperatura do ar ambiente. Dependendo da
carga de trabalho físico, o ser humano pode produzir uma quantidade de calor de
100 W no estado de repouso e até 600 W em esforço físico. A produção de calor
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pode ser ainda maior temporariamente, por exemplo, esquiando pode$se produzir
uma quantidade de calor acima de 1250 W. Esta quantidade resultante de calor tem
de ser dissipada para evitar um aumento acentuado na temperatura corpórea e para
manter o equilíbrio térmico. Considera$se que o ser humano está em equilíbrio
térmico quando a produção de calor é igual a perda de calor. Os fatores que
influenciam o equilíbrio de calor são a quantidade de calor produzida (atividade
física, trabalho), condições ambientais (temperatura, vento, umidade), a roupa usada
e as propriedades individuais de seres humanos (WEDER e HERING, 2000).
A temperatura corporal varia consideravelmente: 34 a 36,5 ºC na cabeça e
tronco, 27 a 30 ºC na coxa e cerca de 25,5 a 27,5 ºC nas mãos e pés (Weder e
Hering, 2000). O objetivo principal de roupas destinadas a proteger o usuário contra
os efeitos de um ambiente frio é evitar que a temperatura da pele decaia muito.
Roupas são normalmente constituídas por várias camadas, possivelmente, um forro
exterior e um tecido. Sem materiais de mudança de fase a capacidade de
isolamento térmico do vestuário depende da espessura e da densidade do tecido.
Quanto mais grosso o material e menor a densidade, melhor é a influência de
isolamento térmico do produto. O ar no interior da roupa influencia diretamente a
capacidade de isolamento térmico. Normalmente, a capacidade de isolamento
térmico do tecido diminui quando o tecido é comprimido. Acontece da mesma forma,
se o material é umedecido, porque a condutividade térmica da água é maior do que
o ar. Pressão e umidade não afetam a funcionalidade do PCM. É possível melhorar
o isolamento passivo com um sistema ativo da tecnologia de mudança de fase, que
reage imediatamente às mudanças de temperatura ambiente e se adapta às
condições prevalecentes, quente ou frio (isolamento ativo) (MATTILA, 2006).
Num sistema de peça de vestuário, a resistência térmica das camadas têxteis e
das camadas internas de ar, limitam o fluxo de calor a partir do corpo para o
ambiente. Este efeito de isolamento térmico passivo só pode ser ajustado às
condições de mudança, adicionando ou removendo camadas de vestuário, mas na
realidade isso nem sempre é possível. Assim, o exercício extenuante, muitas vezes
leva a uma situação de estresse térmico e aumento da produção de suor. Em
contraste, exercícios leves combinado com baixas temperaturas ambientes, muitas
vezes resulta em uma diminuição na temperatura corpórea.
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A Figura 24 apresenta o princípio de funcionamento de controle de temperatura
de um tecido com a tecnologia de PCMs.
Figura 24 – Funcionamento de um tecido com PCM.

(b)

(a)

(d)

(c)

(e)

Fonte: Outlast® (2012)
(a) A pele é exposta à variações de temperatura que afetam o microclima do corpo.
(b) Quando a pele fica superaquecida o corpo libera naturalmente o excesso do calor corpóreo e
transpira para esfriar a pele.
(c) Os PCMs absorvem o calor excessivo armazenando$os nas microcápsulas.
(d) Quando a temperatura do corpo começa a diminuir o calor é liberado de volta para corpo.
(e) O resultado é uma zona de conforto constante próximo à pele.

A aplicação de PCMs em peças de vestuário fornece um efeito de isolamento
térmico ativo adicional ao efeito de isolamento térmico passivo da peça de vestuário.
O isolamento térmico ativo do PCM controla o fluxo de calor através das camadas
do vestuário e ajusta o fluxo de calor para as circunstâncias térmicas, isto é, o nível
de atividade predominante e a temperatura ambiente existente. Se a geração de
calor do corpo excede a liberação de calor possível através das camadas de
vestuário para o ambiente, o PCM irá absorver e armazenar este calor em excesso.
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Por outro lado, se a liberação de calor através das camadas de vestuário excede
geração de calor do corpo durante as atividades mais leves, o fluxo de calor através
das camadas de vestuário é reduzido por emissão de calor do PCM. O efeito de
isolamento térmico ativo dos PCMs resulta em uma melhoria substancial de conforto
da peça de vestuário (MATTILA, 2006).
Segundo Mattila (2006), na indústria têxtil materiais de mudança de fase são
usados tanto no inverno como no verão. No mercado podem ser encontradas roupas
e calçados incorporando PCMS, principalmente para esportes ativos, esportes
radicais e roupas de uso cotidiano. PCMs não são usados somente em vestuários e
calçados de alta qualidade, mas também em roupas íntimas, meias, luvas,
capacetes e roupas de cama. Assento de automóveis e cadeiras de escritórios
podem ser compostos com materiais de mudança de fase. No campo dos têxteis
médicos podem ser encontrados PCMs em cobertores e na cobertura de cama para
regular o microclima do paciente. As aplicações possíveis incluem também roupas
de trabalho e de proteção para ambientes quentes e frios.
Além das aplicações já descritas para têxteis técnicos contendo materiais de
mudança de fase, a proteção adequada de equipamento técnico é cada vez mais
importante, principalmente para as aplicações militares.
Duas

empresas,

-

Heidenheim,

e

/ -

&

,

,

Bélgica,

conseguiram desenvolver tecidos denim com propriedades de regulação térmica.
Cerca de dois anos de desenvolvimento foram necessários para a inovação. Um dos
maiores desafios foi garantir a durabilidade do revestimento para as lavagens
habituais industriais que o denim sofre. Graças ao desenvolvimento adicional do
composto de revestimento, o desempenho é agora garantido contra os efeitos de
enzimas, abrasão e as lavagens. Modificando o processo de revestimento do
composto, o PCM pode ser incorporado diretamente nas estruturas de tecido. Isto
resulta na conservação do toque têxtil do tecido denim além de uma película de
revestimento invisível onde não há nenhuma sensação desagradável na pele.
Testes abrangentes foram conduzidos em tecidos revestidos de algodão puro,
misturas algodão/poliéster e tecidos elásticos (com gramaturas entre 240 g/m² e 360
g/m²) o resultado em produtos de verão foi um efeito de arrefecimento fresco que é
muito confortável (MATTILA, 2006).
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Têxteis inteligentes são capazes de detectar estímulos oriundos do ambiente,
para reagir a eles se adaptarem por integração de funcionalidades na estrutura têxtil.
De acordo com esta definição, têxteis contendo o PCM são considerados como
inteligentes, pois reagem imediatamente a mudanças na temperatura ambiente e se
adaptam às condições prevalecentes.
Uma análise abrangente feita por Pause (1999) demonstra que existem vários
efeitos térmicos que podem ser obtidos por incorporação de PCM em um substrato
têxtil:
Um efeito de arrefecimento, causado pela absorção de calor do PCM;
Um efeito de aquecimento, causado pela emissão de calor a partir do PCM;
Um efeito de termo$regulação, resultante de qualquer absorção ou emissão
de calor do PCM, que mantém a temperatura da circundante do substrato
quase constante.
Um efeito de barreira ativa térmica, resultante de qualquer absorção de calor
ou de emissão de calor do PCM que cria uma barreira térmica em torno do
substrato, regulando o fluxo de calor através do substrato e adaptando o
fluxo de calor para as necessidades térmicas.
A função do substrato têxtil com PCM como uma barreira ou tampão evolui em
um processo de mudança de fase. À medida que o PCM sofre uma mudança de
fase, dependendo do seu estado inicial, pode absorver ou liberar uma quantidade de
calor igual ao seu calor latente de fusão mantendo ainda uma temperatura
constante. Em tal forma, o calor pode ser perdido ou adquirido a partir de ambos os
lados desta barreira, contudo a temperatura nesta barreira permanecerá constante.
Isso permanece verdadeiro até que todo o PCM tenha solidificado ou fundido. Após
este ponto, toda a capacidade latente do PCM foi consumida e uma mudança
sensível da temperatura resulta. O substrato têxtil com PCM então atua como um
produto têxtil convencional. Os efeitos térmicos desejados têm de ser identificados
antes de selecionar o PCM. A eficiência e a duração de cada um destes efeitos são
determinadas pela capacidade térmica total do PCM incorporado no substrato têxtil,
como exemplo: a fase de intervalo de temperatura de mudança, a estrutura do
substrato têxtil e a estrutura do produto final.
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Segundo Mattila (2006), a capacidade térmica total do PCM depende da sua
capacidade térmica específica (calor latente da mudança de fase) e da quantidade
aplicada sobre o substrato têxtil. A quantidade necessária do PCM pode ser
estimada considerando as condições de aplicação, o efeito desejado térmico e a
duração e capacidade térmica do PCM específico. A fim de obter o desempenho
térmico desejado do produto têxtil é necessário:
Selecionar o PCM apropriado
Determinar a quantidade suficiente de PCM
Escolher a fibra adequada do substrato têxtil
A escolha de qual PCM para usar na estrutura fibrosa depende principalmente
de dois fatores: o calor latente da mudança de fase e a temperatura de mudança de
fase. Em geral, quanto maior é o calor latente de mudança de fase melhor o PCM,
porque mais a energia térmica pode ser armazenada. A escolha da temperatura de
mudança de fase depende largamente da aplicação pretendida do têxtil. A fase de
intervalo de temperatura de mudança deve corresponder com a gama de
temperaturas de aplicação.
Para selecionar a estrutura fibrosa adequada é necessário considerar se a
estrutura têxtil é capaz de transportar uma quantidade suficiente do PCM e se pode
fornecer uma transferência de calor apropriado para o mesmo.
A principal função do conjunto de vestuário é a de proporcionar ao usuário
proteção contra ambientes indesejáveis. Devido aos seres humanos serem
homeotérmicos, o corpo humano regula a temperatura dentro de limites estreitos de
cerca de 37 ºC. O corpo humano regula a temperatura do núcleo por ações dos
vasos sanguíneos, trabalho muscular, ações comportamentais, a produção de suor e
o metabolismo de produção de calor em atividade física. Além disso, a elevação da
temperatura do ambiente pode causar um aumento na temperatura do núcleo
corpóreo. Uma temperatura em torno de 38°C é típica para o trabalho moderado.
Shim e McCullough (2001) investigaram os efeitos do PCM na transferência de
calor e umidade da roupa durante transientes de temperatura sensíveis. Em seu
estudo, eles usaram uma célula aberta, hidrofílica, de espuma de PU expandido
contendo um nível ótimo de PCM microencapsulados de 60%. Eles mediram o efeito

82

de uma e duas camadas de materiais de vestuário com PCM em reduzir a perda ou
ganho de calor a partir de um manequim térmico enquanto se movia de uma câmara
quente para uma câmara fria e vice$versa. Os resultados indicaram que os efeitos de
aquecimento e arrefecimento duraram aproximadamente 15 minutos, e que a
liberação de calor por PCMs microencapsulados num ambiente frio dependia do
número de camadas de PCM, a sua orientação em relação ao corpo e da
quantidade de área de superfície corporal coberta por peças de vestuário com PCM.
Eles concluíram que o PCM pode produzir aquecimento, por um pequeno intervalo
de tempo e efeitos de arrefecimento em camadas de vestuário quando a
temperatura das camadas atinge a temperatura de transição do PCM.
Ghali et al. (2004) analisaram o efeito de PCMs sobre o desempenho térmico
de tecidos durante a ventilação periódica. Os resultados obtidos indicaram que a
presença de PCMs em tecidos provocava um efeito de aquecimento temporário
quando submetido a uma mudança brusca de um ambiente quente para um
ambiente frio. Este efeito foi revelado em uma diminuição na perda de calor sensível
durante o processo de mudança de fase em relação a um tecido sem PCMs.

2.11.1 Produção de têxteis contendo PCMs

As aplicações da tecnologia de PCMs para a indústria têxtil, geralmente
utilizam microcápsulas contendo o PCM selecionado. OS PCMs podem ser
aplicados às fibras, em um processo de extrusão úmida ou incorporados em um
revestimento através de um ligante aplicado ao tecido topicamente.

2.11.1.1 Incorporação de PCMs encapsulados em fibras

Em 1988 Bryant e Colvin apresentaram a viabilidade conceitual de fibras
com PCMs microencapsulados, tais como hidrocarbonetos de alquilo (por exemplo,
eicosano ou octadecano) integralmente incorporados na matriz de fibras durante a
sua fabricação. Na fabricação da fibra, as microcápsulas do PCM selecionado são
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adicionadas ao polímero líquido ou na solução do polímero, e a fibra é então
produzida de acordo com os métodos convencionais, tais como fiação seca ou
úmida de soluções de polímeros e extrusão de polímero fundido.
Tecidos podem ser formados à partir das fibras que contêm PCM por
métodos convencionais de tecelagem, malharia ou nãotecido, e estes tecidos podem
ser utilizados em numerosas aplicações de vestuário.
As vantagens de incorporar PCM encapsulados em fibras são as seguintes:
Os PCMs encpasulados são permanentemente presos dentro das
fibras;
A fibra é processada sem a necessidade de variações na fiação do fio,
na produção do tecido ou malha e no beneficiamento.
As propriedades do tecido (suavidade, caimento, tenacidade, etc.) não
são

alteradas,

em

comparação com

tecidos

feitos

de

fibras

convencionais.
As principais fibras que contém PCMs microencapsulados são as fibras
acrílicas (nome comercial Outlast®). As microcápsulas incorporadas na fiação
dopada de fibras acrílicas possuem um limite de carga superior de 5$10% por causa
das propriedades físicas que as fibras começam a sofrer acima desse limite. Fibras
com esta característica são encontradas com títulos de cerca de 2,2 dtex. Devido ao
teor reduzido de microcápsulas dentro das fibras a sua capacidade térmica é
relativamente modesta, cerca de 8$12 J/g (MATTILA, 2006).

2.11.1.2 Incorporação de PCMs encapsulados em tecidos

É possível também agregar PCMs em um tecido com o uso de um
revestimento laminado que contenha microcápsulas de PCMs. Os PCMs
selecionados são adicionados ao polímero ou elastômero líquido e misturados neste
para assegurar o umedecimento e a dispersão homogênea em toda a mistura.
Depois de misturadas, as microcápsulas são umedecidas e substancialmente
espaçadas umas das outras. Concentrações típicas de PCMs encapsulados são da
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faixa de 20% a 60% em massa. Em seguida, o material de base polimérica é
laminado sobre o tecido. Os métodos comuns de formação de laminados incluem a
adição de um agente de endurecimento, sendo que as microcápsulas devem ser
adicionadas ao polímero ou elastômero líquido antes do endurecimento.
Algumas das vantagens da aplicação de PCMs descritas por Mattila (2006)
feitas por laminação são descritas a seguir:
Uma maior quantidade de microcápsulas pode ser adicionada ao
tecido;
Diferentes PCMs podem ser agregados, aumentando o range de
regulagem de temperatura;
Microcápsulas podem ser anisotropicamente distribuídas na camada de
laminado. A possibilidade de inserção anisotrópica das microcápsulas
no laminado pode reforçar o efeito de termorregulação, concentrando
os PCMs no interior do vestuário.
Na última década, vários métodos de incorporação de PCMs encapsulados
em estruturas fibrosas foram desenvolvidos para produzir tecidos com melhores
propriedades térmicas. Um número de condições experimentais deve ser melhorado
antes de estes métodos serem desenvolvidos para produzir tecidos com a estrutura
e as propriedades desejáveis para satisfazer as aplicações práticas. A maioria dos
trabalhos nesta área podem ser encontrados na literatura de patentes e apenas
alguns poucos trabalhos são publicados na literatura apresentando a formulação de
microcápsulas de PCM, acabamentos de tecidos e a avaliação das suas
características, incluindo suas propriedades térmicas e durabilidade.
As microcápsulas de PCM geralmente são aplicadas a um substrato fibroso
usando um ligante (por exemplo, resina acrílica). Todos os processos de
revestimento comuns, tais como faca sobre rolo, impressão de gravura ou
revestimento por imersão podem ser adaptados para aplicar microcápsulas de PCM
dispersas ao longo de um ligante polimérico ao tecido. Além disso, uma formulação
contendo PCMs pode ser aplicada ao tecido por meio da técnica direta de
pulverização.
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Um método para a produção de uma composição de revestimento foi
descrito por Zuckerman et al (2003). Uma composição de revestimento para tecidos
inclui microcápsulas de PCMs em via úmida dispersas ao longo de um ligante
polimérico, um tensoativo, um agente dispersante, um agente anti$espuma e um
agente espessante. Como resultado das experiências Zuckerman descobriu que
umedecer as microcápsulas de PCM com água e a manutenção de uma dispersão
uniforme das mesmas em um revestimento úmido minimiza a tendência de tais
microcápsulas

desestabilizarem

o

polímero

ligante.

Uma

composição

de

revestimento é preparada por uma mistura de microcápsulas secas com água para
induzir as microcápsulas a inchar. Um surfactante e um agente dispersante são
adicionados à água antes da mistura com as microcápsulas. O surfactante diminui a
tensão superficial das camadas de microcápsulas e, assim, promove a sua
umectação. Um agente anti$espuma é adicionado à mistura lentamente para
remover o ar aprisionado na forma de bolhas dispersas. Um espessante é
adicionado para ajustar a viscosidade da mistura e para evitar que as microcápsulas
decantem ou flutuem. O ligante polimérico pode ser na forma de uma solução,
dispersão ou emulsão. Os mais utilizados são as resinas acrílicas ou copolímero
acrílico/butadieno.
As proporções mais usuais de componentes da composição de
revestimento são:
70 a 300 partes da massa seca das microcápsulas para cada 100
partes da massa seca de resina acrílica;
0,1 a 1% em massa de cada agente surfactante ou dispersante em
relação à massa seca de microcápsulas;
0,1 a 1% em massa seca de cada agente tensoativo e agente
dispersante para secar amassa de microcápsulas;
água totalizando 40% a 60% da composição de revestimento final
úmido;
A utilização de ligantes poliméricos tem alguns inconvenientes. A
quantidade utilizada deverá ser suficiente para boa fixação das microcápsulas, mas
as propriedades

de tecidos,

tais como caimento,

permeabilidade ao ar,

respirabilidade, resistência térmica, maciez e resistência à tração podem ser
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afetadas adversamente com a percentagem de ligante utilizada. Há relatos (Pushaw,
1997) da dificuldade de manter a durabilidade, permeabilidade ao vapor de umidade,
elasticidade e suavidade de tecidos revestidos quando o revestimento foi carregado
com um teor suficientemente elevado de PCMs encapsulados.

2.12 Aplicações de Tecidos com PCMS

Tecidos contendo PCMs têm sido utilizados numa variedade de aplicações,
incluindo vestuário, têxteis domésticos e têxteis técnicos O Quadro 6 apresenta
alguns benefícios da aplicação de PCMs em têxteis de vestuário.
Pause (2003) descreveu a aplicação de PCMs em nãotecidos de vestuário de
proteção utilizados no controle de pragas ou no tratamento de resíduos perigosos.
No intuito de melhorar o conforto na utilização destas peças de vestuário de
proteção, o PCM foi incorporado numa fina película de polímero e aplicado no lado
interno do sistema de nãotecido, através de laminação. Os resultados do teste
indicaram que o efeito de arrefecimento do PCM podem retardar a elevação de
temperatura e, consequentemente, limitar o aumento de umidade no microclima.
Como resultado, o tempo de uso da peça de vestuário pode ser estendido, sem a
ocorrência de stress de calor como um risco de saúde grave.
Capacetes de segurança possuem uma resistência térmica de cerca de
1,0 m2 k/W e devido à sua estrutura, o calor gerado pelo usuário pode ser dissipado
apenas por meio de convecção. Os resultados dos testes efetuados por Weder e
Herring (2000) indicaram que uma incorporação de PCM encapsulado no forro do
capacete leva a uma redução da temperatura do microclima na área da cabeça.
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Quadro 6 – Alguns Benefícios do uso de PCMs em têxteis de vestuário
Uso do vestuário

Roupas usuais

Tipo de vestuário

Jaquetas,
luvas.

coletes,

Benefícios

chapéus,
Absorção
do
excedente do corpo.

Atividades esportivas

Proteção

Jaquetas e forros de casaco,
botas, sapatos de golfe, tênis
de trekking, meias, luvas de
esqui e
,0
.

Vestimentas de segurança em
geral,
uniformes
de
trabalhadores de regiões com
variações de temperatura.

calor

Efeito
de
isolamento
causado por emissão de
calor do PCM para a
estrutura fibrosa.
Efeito de termo$regulação,
que mantém a temperatura
do
microclima
quase
constante.

Fonte: MATTILA, 2006.

No caso do uso de um vestuário de proteção contra produtos químicos ou
biológicos, pode ocorrer um conflito entre a função de proteção do vestuário e a
regulação fisiológica da temperatura do corpo. O conflito leva ao desconforto e à
tensão física, sendo que em casos extremos, pode colocar a pessoa em risco de
estresse por calor. Colvin e Bryant (1995) desenvolveram e patentearam um
vestuário de resfriamento do microclima para os militares e civis que pode ser usado
sob roupas de proteção, para fornecer uma refrigeração significativa do microclima
durante 1$3 horas sob condições de calor anormalmente elevadas. Este aparelho de
refrigeração usa PCMs microencapsulados uniformemente distribuídos dentro de
coletes leves, forros de capacete, capuzes e cachecóis. As microcápsulas possuem
diâmetro da faixa de 2$4 mm e contém octadecano de mudança de fase na faixa de
26 $ 28°C. Outras temperaturas também podem ser selecionadas pela mudança dos
PCMs ou usando misturas dos mesmos para aperfeiçoar o seu desempenho com
diferentes condições ambientais.
A Marinha dos EUA investigou o uso de PCMs nos uniformes dos
mergulhadores para proteção térmica na aplicação de mergulho em água
extremamente fria. Nuckols (1999) desenvolveu um modelo analítico de um sistema
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de roupa seca para prever o desempenho térmico em ambientes oceânicos
simulados. Os resultados deste estudo indicou que a espuma com PCMs
incorporados pode reduzir a perda de calor do mergulhador durante a fase inicial de
mergulho, liberando o calor latente em microcápsulas durante a exposição ao frio. O
resultado desta liberação de energia latente são gradientes de temperatura mais
baixos no interior da roupa. A redução da perda de calor do mergulhador continua
até que o PCM das microcápsulas se solidifica, neste ponto, a espuma se comporta
como isolamento térmico convencional.
O emprego de têxteis que contenham PCMs em uso doméstico leva a uma
melhoria do conforto térmico das habitações. Persianas e cortinas com PCMs podem
ser usadas para a redução do fluxo de calor através das janelas. Nos meses de
Verão grandes quantidades de calor penetram nos edifícios através de janelas
durante o dia. À noite, nos meses de inverno as janelas são a principal fonte de
perda térmica. Os resultados do teste realizado por Pause (2001) em cortinas
contendo PCM indicaram uma redução de 30% do fluxo de calor em comparação
com cortinas sem PCM.
Nos quartos há geralmente uma diferença de temperatura entre o piso e o teto.
Durante o período de aquecimento, esta diferença de temperatura pode exceder
5°C. A sensação de conforto dos seres humanos é especialmente dependente do
gradiente de temperatura entre o chão e o teto. Quanto maior for o gradiente de
temperatura maior a sensação de desconforto. O PCM pode ser usado para reduzir
o gradiente de temperatura entre o chão e o teto e mantê$la constante ao longo de
um período específico. Ao usar revestimentos de piso laminados com espuma de PU
contendo PCMs é possível melhorar o clima do ambiente (PAUSE, 2001).
PCMs também podem ser utilizados para melhorar o conforto térmico de
produtos estofados. Esta ideia foi utilizada no desenvolvimento de uma nova cadeira
de escritório. Quando há alguém sentado numa cadeira, o fluxo de calor a partir do
corpo através do assento para o ambiente é essencialmente reduzido, levando a um
aumento rápido da temperatura no microclima. A transferência de umidade a partir
do corpo através do assento para o ambiente é também reduzida resultando num
aumento substancial de umidade no microclima. O efeito de arrefecimento fornecido
pela absorção de calor do PCM incorporado na almofada na cadeira conduz a uma
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temperatura mais baixa no microclima acima da almofada da cadeira e à redução do
teor de umidade (BUCKLEY, 2001).
Os PCMs microencapsulados também podem ser utilizados para melhorar o
conforto térmico de roupas de cama, por exemplo, colchões, almofadas de colchão,
travesseiros, cobertores. Rock e Sharma (2004) desenvolveram artigos têxteis que
proporcionam o conforto térmico com componentes de mudança de fase. Uma
manta fibrosa elétrica com elementos de aquecimento de resistência elétrica em
conjunto com um componente de mudança de fase que libera e absorve o calor
latente em ciclos correspondentes a operação de ligar/desligar de uma fonte de
energia, poupando assim energia elétrica. O elemento de aquecimento é formado de
um fio condutor. Após a aplicação de energia elétrica aos elementos de
aquecimento, o calor é gerado para aumentar a temperatura no interior do cobertor.
Durante este período ligado de geração de calor, ocorre no PCM incorporado uma
mudança de fase de sólido para líquido. Quando uma temperatura desejada é
alcançada, a aplicação de energia elétrica é interrompida. Durante este período
desligado o calor é liberado do cobertor. A taxa de perda de calor $ ação de
resfriamento $ é retardada pela liberação de calor latente do PCM pela mudança de
fase com o resfriamento, que volta do líquido ao sólido.
Na área médica, Buckley (2001) descreveu um cobertor terapêutico feito de um
flexível compósito de PCM. Se tal cobertor contém um PCM tendo uma temperatura
de transição abaixo da temperatura normal da pele, este pode ser utilizado para o
arrefecimento de pacientes febris de uma forma cuidadosa e controlada. Uma
seleção cuidadosa da temperatura de mudança de fase torna possível evitar o
perigo de arrefecimentos do paciente que é usualmente feito com pacotes de gelo.
Alternativamente, um cobertor com PCM pode ser útil para suavemente e
controladamente reaquecer pacientes com hipotermia. Outro uso terapêutico médico
do PCM é incorporá$lo em juntas elásticas e suportes ortopédicos comuns. Assim, a
terapia quente ou fria pode ser combinada com apoio curativo para articulações ou
músculos.
Bárbara Pause (2002) demonstrou que existem benefícios substanciais na
exploração de PCMs para moderar a temperatura e o conforto no interior de
automóveis. Os estudos foram realizados com objetivo de selecionar os PCMs
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adequados, as quantidades necessárias, e um local adequado no compartimento de
passageiros. Os resultados destes estudos mostram que usando PCMs contendo
hidrocarbonetos integrados à têxteis, particularmente no encosto de cabeça e nos
assentos, ocorrem reduções da temperatura interior de 2 a 4°C, juntamente com
uma menor acumulação de umidade, reduzindo a carga sobre a unidade do ar
condicionado e economizando energia.
Outras aplicações interessantes dos PCMs têm sido os estudos para aplicação
em armazenamento térmico solar e ar condicionado em edifícios residenciais.
Através da aplicação de PCMs em revestimentos para têxteis usados na cobertura
do telhado, o valor de isolamento térmico pode ser bastante reforçado. Após o PCM
absorver o excedente de calor durante o dia ocorre a recarga pelo efeito de
resfriamento durante a noite. Pause (2001) descreveu um sistema de painel especial
com PCMs, que pode ser usado para aumentar a resistência térmica das paredes de
construção leve. O elemento principal deste painel é a estrutura da célula, que é
feita de um material têxtil reforçado e cheio com PCM. A quantidade de PCM contida
no painel é equivalente a uma armazenagem térmica de 700 kJ. As simulações de
computador têm indicado que a aplicação deste painel pode permitir uma poupança
de energia de cerca de 20%.

2.13 Avaliação de tecidos com PCMS

A avaliação de tecidos que possuem microencapsulados de PCMs pode ser
feita por diferentes técnicas, cada uma avaliando uma ou mais propriedades
diferentes do desempenho do PCM no controle de temperatura. Algumas dessas
técnicas serão apresentadas neste capítulo.

2.13.1 Termografia por infravermelho
Sánchez et al (2010), descreveu o uso de câmeras de infravermelho para
avaliação do desempenho de tecidos utilizando PCMs. A termografia infravermelha
permite medir e observar a temperatura da superfície com precisão e sem contato
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físico. Esta técnica utiliza a banda espectral Infravermelho (IR). Para a análise de
distribuição de temperatura, uma câmera de visão térmica foi utilizada para detectar
a radiação IR e converter essa informação em uma imagem, onde cada pixel
corresponde a um valor de temperatura. Nestas experiências, o intervalo de
temperatura usado foi de 21 a 37 ºC. Além disso, Persico et al (2010) registrou a
resposta térmica dos couros naturais e revestimentos de piso, revestidos com PCMs
comerciais, para as mudanças de temperatura externas. Eles calcularam a média de
tempo de aquecimento associado com a capacidade térmica do sistema para
prolongar o tempo necessário para atingir uma temperatura fixa. Imagens da câmera
de termografia infravermelha dos pisos contendo 20% em peso de PCMs
encapsulados comerciais apresentado por P. Persico et al. (2010) e dois artigos
têxteis com e sem microcápsulas, pré$aquecidos para 6 s e 44 s, respectivamente,
apresentado por Sánchez et al (2010) , são apresentados na Figura 25.
Figura 25 – Imagens térmicas de PCMs encapsulados aplicados em tecidos.

(a)

(b)

Fontes: P. Persico et al (2010); Sánchez P. et al (2010).
(a) Imagens da câmera de infravermelho dos revestimentos de piso contendo PCMs
microencapsulados e (b) A comparação das imagens térmicas obtidos por TRI para os têxteis com
e sem microcápsulas, pré$aquecidos por 6 s e 44 s, respectivamente.
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2.13.2 Condutividade térmica $ TCi (#

$

)

A condutividade térmica em artigos têxteis contendo PCMs encapsulados
permite avaliar a velocidade de resposta de um tecido a uma alteração de calor.
Tecidos com PCMs encapsulados absorvem e liberam energia térmica, contudo,
uma propriedade indesejável dos PCMs é a condutividade térmica baixa que
suprime fortemente a taxa de carga / descarga de energia térmica. A análise de
condutividade térmica permite então avaliar a velocidade de resposta de um tecido
contendo PCM encapsulado a uma alteração de calor.
Define$se condutividade térmica, de acordo com a norma ASTM D 123 $

&

"$

"

1

, como a "taxa de tempo de transferência

unidirecional de calor por unidade de área, no estado estacionário, entre planos
paralelos separados por unidade de distância, por unidade de diferença de
temperatura dos planos". Ou seja, condutividade térmica refere$se à taxa de calor
transferido por unidade de tempo através de uma unidade de espessura.
A condutividade térmica do material depende da sua composição química,
estado físico, textura e temperatura (FERREIRA, 2011). A condutividade térmica é
uma propriedade dos materiais utilizada para descrever o comportamento de
transferência térmica do fluxo de calor através de um tecido, devido a uma
combinação da condução e da radiação, onde a convecção no tecido seja
insignificante (HU et al, 2006).
A efusividade térmica é a propriedade de um material de trocar calor com o
ambiente. A efusividade térmica é relacionada à energia térmica que um material é
capaz de absorver. Essa propriedade é determinante para a sensação de quente e
frio quando se toca um material. Assim, uma superfície com maior efusividade é
percebida como mais fria (PAN, 2006).
O uso do equipamento TCi (TCi™) na análise de materiais têxteis dispõe de
quase nenhuma publicação até o momento. O sistema de TCi mede a condutividade
térmica e a efusividade de materiais diretamente, com base no método transiente do
plano de origem, e pode fornecer ao usuário a capacidade de realizar o cálculo da
difusividade térmica e da capacidade calorífica (C$THERM TCITM).
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O sistema é composto por um sensor, controles eletrônicos e um software de
computador. O sensor tem um aquecedor central e um elemento sensor na forma de
uma espiral rodeado por um anel de guarda. O anel de guarda gera calor para além
do aquecedor em espiral, assim, aproximando um fluxo de calor unidimensional a
partir do sensor para dentro do material em teste em contato com o sensor. A queda
de tensão no aquecedor espiral é medida antes e durante o transiente. Os dados de
tensão são então traduzidos num valor de efusividade do material testado. A
condutividade é calculada a partir dos dados de tensão pelo método da C$Therm®
de iteração, já patenteado.
A efusividade pode ser definida como a raiz quadrada do produto de
condutividade térmica, k, a densidade ρ, e capacidade de calor específica, Cp,
(

.

.

.), e possui a unidade

.

2.14 Caracterização de tecidos por padronagem
Geralmente os tecidos são classificados em tecidos planos, malhas e não
tecidos.
Os tecidos planos são produzidos em teares e são resultantes do
entrelaçamento de dois conjuntos de fios que se cruzam em ângulo reto. Os fios
dispostos na direção horizontal são chamados de fios de trama e os fios dispostos
na direção vertical são chamados de fios de urdume. Esta estrutura produzida pelo
entrelaçamento de um conjunto de fios de urdume e outro conjunto de fios de trama
forma um ângulo de (ou próximo de) 90º (IFC, 2012).
Na malha a estrutura e geometria dos artigos diferenciam$se substancialmente
dos tecidos de tecelagem, em que os fios de trama e urdume entrelaçam$se
formando uma armação bastante rígida. Na malha, ao contrário, um fio assume a
forma de laçadas as quais passam por dentro das laçadas de outro fio e assim
sucessivamente.
O nãotecido, pela definição da norma NBR – 13370:2002 $ Nãotecidos$
terminologia, é uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta
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de fibras, ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por
processos: mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) ou
combinação destes.
A Figura 26 apresenta a estrutura básica dos artigos têxteis classificados como
tecido plano, malha e nãotecido.

Figura 26 – Estrutura básica dos artigos têxteis classificados como tecido plano, malha e
nãotecido.

a) estrutura básica de um
tecido plano

b) estrutura básica de uma
malha

c) estrutura básica de um não
tecido

Fontes: IFC.edu (2012); comofaz.net (2012).

Na malharia de trama o tecido pode$se formar em aberto ou na forma
tubular. Quando formado em aberto, as laçadas são geralmente produzidas em
fileiras paralelas. Quando tubulares, as fileiras de laçadas formam$se em espiral.
Para se determinar o tipo de padronagem dos tecidos de malhas de trama é
necessário conhecer os tipos fundamentais de pontos existentes, que são
apresentados na norma ABNT NBR 13462: 1995 $ Tecidos de malhas por trama –
Estruturas fundamentais, constituídas de uma malha ou laçada, os tipos de laçadas,
de pontos, e cursos ou cadeias.
A Figura 27 apresenta um exemplo de uma representação gráfica de uma
malha.
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Figura 27 – Representação gráfica de jersey simples links$links, Rib 1x1.

Fonte: Maluf e Kolbe (2003)

A fim de se identificar a padronagem de um tecido é necessário observá$lo
em sua face direita, com o auxílio de uma lupa, normalmente com cerca de dez
aumentos. Como a padronagem é às vezes de difícil descrição, é recomendado
ilustrar o que se observa, em papel quadriculado e por números. Esta ilustração
sempre se limita ao raport ou padrão de repetição do tecido, que compreende o
menor número fios de urdume e de trama requeridos para mostrar a padronagem do
tecido, que vai se repetir ao longo de seu comprimento e largura. A Figura 28
apresenta um exemplo de ligamento tipo tela.

Figura 28 – Exemplo de ligamento tipo tela.

a) Ilustração do Ligamento tipo tela
Fonte: Maluf e Kolbe (2003)

b) representação do Ligamento tipo tela
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

São apresentados os equipamentos, métodos e os materiais utilizados na
execução deste trabalho. Inicialmente foi feita a seleção do material a ser utilizado
como PCM através de caracterização por DSC. Posteriormente os materiais
selecionados foram encapsulados. Em seguida os PCMs selecionados e
encapsulados foram então caracterizados. Além disso, foi feita a caracterização dos
tecidos que foram utilizados para aplicação dos encapsulados de PCM. Ao final
foram aplicados os PCMs nos tecidos que foram posteriormente submetidos à
análises para verificação do comportamento térmico.

3.1

Seleção das ceras utilizadas na produção das microcápsulas de PCMs

Foram analisadas diferentes ceras, para seleção da cera a ser utilizada na
produção dos PCMs. As ceras analisadas são apresentadas na Tabela 1. O primeiro
critério para seleção das ceras foi uma temperatura de transição de fase, da sólida
para líquida acima da temperatura ambiente (considerando como temperatura
ambiente cerca de 28°C) e a entalpia de fusão, pois quanto maior a entalpia maior é
o calor absorvido na mudança da fase.
Tabela 1 – Ceras analisadas para escolha do material de mudança da fase
Material

Composição

A

Manteiga de Ucuúba

B

Manteiga de Cupuaçu

C

Palmitato de Cetila

D

Ácido esteárico

E

Misturas da cera A com cera C (50/50 %)

F

Misturas da cera A com cera D (50/50 %)

G

Misturas da cera B com cera D (50/50 %)
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As ceras foram submetidas às analises de Calorimetria Exploratória Diferencial
(DSC). O equipamento utilizado foi o modelo DSC/TGA 1 Stare System da Mettler
Toledo. A Figura 29 representa um equipamento semelhante ao utilizado nesta
análise
O método utilizado para a realização das análises de DSC, para todas as
amostras, foi de uma rampa de aquecimento da temperatura de 25 ºC até 100 ºC e
posterior resfriamento da temperatura de 100 ºC à 25 ºC com uma taxa de
aquecimento/resfriamento de 5 ºC por minuto, com fluxo de nitrogênio de 50 mL/min,
utilizando cadinhos de alumina abertos, com uma massa de cera entre 5 – 10 mg.
Os resultados obtidos foram analisados automaticamente no software STARe
(Mettler$Toledo) e os gráficos obtidos através das análises de DSC mostram o
comportamento térmico da cera quando submetida a rampas de aquecimento e
resfriamento. Destes gráficos foram observados os picos de fusão (endotérmico $
para baixo), e os picos de recristalização/solidificação (exotérmico – para cima) das
amostras analisadas. Além disso, com a rampa de aquecimento do gráfico obtido na
análise de DSC, foi possível calcular a entalpia de fusão do material através da área
do pico. Esta informação indicou qual é a quantidade de calor que o material é capaz
de absorver.

Figura 29 – Equipamento DSC/TGA STARe System da Mettler Toledo.

Fonte: Metler Toledo (2012)
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3.2 Produção das microcápsulas

Para produção dos PCMs encapsulados, foram testadas diferentes formulações
e procedimentos, algumas com concentrações e/ou materiais diferentes na tentativa
de se obter a melhor condição, determinada pelas seguintes características:
Estabilidade coloidal
Conversão de monômeros acima de 80% e
Eficiência de encapsulação do PCM.
Os materiais utilizados nas formulações como PCM foram as ceras Palmitato de
Cetila (Dhaymers) e manteiga de Ucuúba (Beraca). O monômero foi metacrilato de
metila (BASF BRASIL S.A – grau técnico) e como monômeros funcionais utilizaram$
se estireno sulfonato de sódio (Aldrich) e hidroxietilmetacrilato (Aldrich). Utilizou$se
também sílica coloidal (NALCO BRASIL, 30 % m/m em água) como colóide protetor
e o persulfato de potássio (VETEC, 99%) como iniciador da reação de
polimerização. A Tabela 2 apresenta as formulações empregadas nas reações de
encapsulação dos PCM.
Tabela 2 – Formulações das reações empregadas na encapsulação dos PCMs selecionados
REAGENTES
Formulação
CPC
(g)

CMU
(g)

MMA
(g)

StySS
(g)

HEMA
(g)

SC
(g)

PP
(g)

H₂₂O
(g)

1

16,10

$

4,04

0,40

$

5,01

0,83

178,50

2

08,05

$

12,12

0,40

$

5,55

0,82

182,47

3

12,25

$

08,04

0,40

$

5,01

0,86

183,38

4

$

08,4

12,00

0,32

$

5,18

0,81

173,64

5

$

12,4

08,02

0,45

$

5,18

0,86

179,93

6

08,24

$

12,13

$

0,40

5,19

0,99

186,03

7

$

08,22

12,05

$

0,41

5,16

0,87

185,18

CPC: Cera Palmitato de Cetila; CMU: Cera manteiga de ucuúba; MMA: Metacrilato de Metila; StySS: Estireno
Sulfonato de Sódio; HEMA: Hidroxietilmetacrilato SC: Sílica Coloidal; PP: Persulfato de Potássio;

Todas as reações de polimerização foram conduzidas utilizando$se um reator
encamisado de 350 mL, com banho de aquecimento, um condensador encamisado
acoplado e banho de resfriamento. O reator foi equipado com um sistema de
vedação eficiente para evitar perdas de material, principalmente dos monômeros
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que são voláteis. No sistema de agitação foi utilizado um impelidor do tipo disco com
lâminas planas (CAWLESS). Como material de apoio foram utilizados, agitador
magnético, balança analítica, béquer, funil e espátula.
A Figura 30 apresenta uma fotografia do sistema utilizado nas reações de
polimerização.
Figura 30 – Esquema físico do reator utilizado na produção dos PCMs encapsulados.

Fonte: Barberato (2010).
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3.3 Método de encapsulação
Para encapsulação dos PCMs foi utilizada a técnica de polimerização em
emulsão.
Primeiramente a cera foi adicionada ao reator juntamente com o óxido coloidal e
água, onde permaneceu por cerca de 30 minutos para total fusão da cera.
Posteriormente foram adicionados os monômeros e o iniciador (que foi adicionado
de forma fracionada) onde permaneceram em reação por cerca de 4 horas.
O fluxograma apresentado na Figura 31 mostra as etapas que foram utilizadas
nas reações de polimerização.
Figura 31 – Fluxograma das etapas de produção dos PCMs.

Solução 1

Solução 2

Solução 4

Solução 3

Reator a 75°C

Reator a 75°C

1200 RPM

1200 RPM

30 min

4h00

DSC

Secagem
em estufa
80°C

MEV

Fonte: o autor.

Resfriamento à
temperatura
ambiente sob
agitação

Teor de
sólidos

Tamanho
de
partículas
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A Tabela 3 apresenta os componentes das soluções que foram utilizadas nas
etapas de produção dos PCMs, seguindo o procedimento apresentado na
Figura 31.

Tabela 3 – Componentes das soluções utilizadas nas etapas de produção dos PCMs
Solução

3.4

Conteúdo

1

Óxido coloidal + água

2

Cera

3

Monômero + monômero funcional

4

Iniciador + água

Caracterização dos PCMs encapsulados

3.4.1 Secagem em estufa

A primeira caracterização realizada foi a secagem do material produzido em
estufa à temperatura variando entre 80 ºC à 90º C por um intervalo de tempo de
cerca de 30 minutos ou até que o material apresentasse uma características pastosa
ou de pó. Todas as amostras das diferentes formulações da produção de PCMs
encapsulados foram submetidas à temperatura de 80 a 90°C, em incubadora da
marca Carbolite, pelo período de cerca de 30 min, ou até que se observasse a
formação de pó ou de coagulado.

3.4.2 Tamanho de partícula

A caracterização das amostras quanto ao tamanho médio de suas partículas foi
realizada no equipamento da marca Beckman Coulter, modelo LS 230 – Small
Volume Module Plus, ilustrado na Figura 32.
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Figura 32 – Equipamento LS 230 da Coulter utilizado na caracterização das amostras quanto ao
tamanho médio de suas partículas.

Fonte: Barberato (2010)

Para esta análise as amostras preparadas neste trabalho, antes de serem
secas, foram dispersas em meio aquoso utilizando$se cerca de 5 gotas diluídas em
10 mL de água deionizada e submetidas ao ultrassom por 8 minutos, sendo após
isto, acrescentadas em gotas na câmara de circulação de água do equipamento, até
atingir um nível de obscuração entre 7 a 8%, e o tempo de análise médio foi de 90
segundos.

3.4.3 Análise Gravimétrica (teor de sólidos)

Para caracterizar as amostras quanto ao teor de sólidos formado, foi utilizado o
equipamento da marca Mettler Toledo, modelo HB43$S. Foram utilizadas massas de
dispersão dos PCMs encapsulados entre 0,5 a 0,6 gramas, aquecidas à temperatura
de 110 ºC, até que a massa residual da amostra sofresse uma variação menor que
0,1 g em seu resultado. O equipamento calculou automaticamente o teor de sólidos
em porcentagem através da diferença de massa inicial e após a evaporação do
material líquido. A Figura 33 representa o equipamento utilizado na determinação do
teor de sólidos por gravimetria.
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Figura 33 – Equipamento HB43$S Halogen Moisture Analyzer da Mettler Toledo utilizado na
determinação do teor de sólidos por gravimetria.

Fonte: Metler Toledo (2012)

3.4.4 Análises térmicas dos PCMs encapsulados

Os PCMs encapsulados foram submetidas às analises de Calorimetria
Exploratória Diferencial (DSC) após a secagem em estufa. O equipamento utilizado
foi o modelo DSC Q 100 da TA Instruments®. O método utilizado para a realização
das análises de DSC, para todas as amostras, foi de uma rampa de aquecimento da
temperatura de 25 ºC até 100 ºC e posterior resfriamento da temperatura de 100 ºC
à 25 ºC com uma taxa de aquecimento/resfriamento de 5 ºC por minuto, utilizando
cadinhos de alumina abertos, com uma massa de cera entre 5 – 10 mg.
Os resultados obtidos foram analisados automaticamente no software Universal
Analysis 2000 versão 4.5.0.5.

3.4.5 Análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV)
Para a caracterização dos PCMs encapsulados via MEV primeiramente as
amostras foram secas em estufa, o pó obtido foi então depositado sobre uma fita
dupla$face de cobre e recoberto por uma fina película de ouro. As análises foram
realizadas em alto vácuo, com uma tensão de aceleração do feixe de elétrons de 20
kV. Foram feitas análises com ampliações de 200, 1.000, 1.500, 5.000, 10.000,
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25.000, 50.000, 100.000 e até 150.000 vezes de aumento, atingindo uma escala de
500 nanômetros.

3.5 Caracterização dos artigos têxteis
Foram selecionados dois diferentes artigos têxteis, um tecido plano e uma malha
tubular, para posterior aplicação dos PCMs. Realizaram$se análises de gramatura,
espessura, composição e padronagem para caracterização destes artigos têxteis.
Todos os ensaios realizados para caracterização dos tecidos foram executados sob
a atmosfera padrão de ensaios têxteis de acordo com a norma ISO 139:2005

# 1

. &

*

", de (20 ± 2)°C e

"

(65 ± 4) % U.R.

3.5.1 Massa por unidade de área (gramatura)
Foi realizado o ensaio de massa por unidade de área (gramatura) dos artigos
têxteis de acordo com a norma ISO 3801:1977 $ # 1

*

"

2 3

* 0

2

. O ensaio consiste em

recortar cinco corpos de prova condicionados em ambiente padrão, com área de
100 cm², e depois pesá$los em balança analítica. A gramatura do artigo têxtil é
determinada então pelo quociente da massa do corpo de prova pela sua área,
conforme apresentado na Equação 3.1 a seguir.
(Equação 3.1)

Em que:

M CP = massa por unidade de área do corpo$de$prova, em g/m2.
M 1 = massa do corpo$de$prova, em gramas.
2
A CP = área do corpo$de$prova, em mm .
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3.5.2 Espessura

Realizou$se o ensaio de espessura dos artigos têxteis selecionados de acordo
com a norma ISO 5084:1996 # 1

1

.

*

4

*

1

. O ensaio consiste em recortar cinco corpos de prova condicionados

em ambiente padrão, com área de 100 cm² (foram utilizados os mesmos corpos de
prova utilizados no ensaio de gramatura), e depois determinar a sua espessura
utilizando um medidor de espessura. Para determinação da espessura pelo
equipamento, um corpo de prova é colocado entre o apalpador que lhe aplica uma
pressão conhecida e a placa de base de um micrômetro. A distância perpendicular
entre o apalpador e a base constitui a espessura do corpo de prova. A pressão
utilizada neste ensaio foi de 1 kPa, com um apalpador de diâmetro de 20 mm.

3.5.3 Padronagem
A padronagem da malha foi feita de acordo com a norma ABNT NBR 13460:
1995 $ Tecido de malha de trama – Determinação da estrutura.
O ensaio foi feito recortando$se um corpo de prova quadrilátero paralelo às
carreiras, contendo no mínimo três raportes. Em seguida, foram desmalhados
alguns fios da aresta superior, até se obter um fio entrelaçado em todo o
comprimento do corpo de prova. Logo após separou$se o primeiro fio paralelo às
carreiras, da esquerda para a direita, anotando em um papel quadriculado ou
pontilhado o tipo de ponto encontrado, agulha por agulha, à medida que o mesmo foi
sendo retirado. O ligamento foi determinado então comparando o resultado obtido
com os da literatura das normas já mencionadas.
A padronagem do tecido foi feita de acordo com a norma ABNT NBR
12996:1993 $ Materiais Têxteis – Determinação dos ligamentos fundamentais de
tecidos planos, com o auxílio de uma lupa, onde foram anotados em papel
quadriculado os pontos de entrelaçamento para determinação do raport do tecido.
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3.5.4 Composição dos artigos têxteis

Os materiais têxteis utilizados como substrato para aplicação dos PCMs
foram analisados para determinação de sua composição de acordo com a norma
AATCC TM 20: 2011 – Fiber Analysis: Qualitative.
Utilizou$se a técnica de dissolução e queima para determinação da
composição dos artigos têxteis.

3.6

Aplicação dos PCMs encapsulados aos artigos têxteis
As aplicações dos PCMs encapsulados foram feitas nos dois artigos têxteis

de acordo com a massa individual de cada corpo de prova. Foram utilizados corpos
de prova de (10 x 10) cm, que foram secos em estufa por 24 h a 100°C, para
obtenção da massa seca destes. Para fixação dos PCMs encapsulados aos artigos
têxteis foi utilizada a resina Acrylux HTX 52 (Lumen Química). Utilizaram$se para
esta aplicação 10 % de resina e 30 % PCM encapsulado, considerando o teor de
sólidos destes, em relação à massa seca do corpo de prova.
Foram preparados três tipos diferentes de corpos de prova:
Um corpo de prova sem aplicação de resina ou PCM;
Um corpo de prova com somente a aplicação de 10% da resina;
Um corpo de prova com a aplicação de 10% da resina e 30 % de PCM.
Para cada corpo de prova foi preparada uma solução diferente para a aplicação
no artigo têxtil, uma vez que as quantidades foram determinadas em relação à
massa seca do artigo têxtil.
Para preparação da solução a ser aplicada no artigo têxtil adotou$se o seguinte
procedimento: em um béquer tarado foi acrescida a massa de resina (e quando
aplicável de PCM também) e posteriormente acrescentou$se água deionizada até
que a solução alcançasse a massa de 5 g.
A solução foi então depositada e espalhada sobre todo o corpo de prova e após
esta aplicação os tecidos foram secos em estufa a 100 ºC por 30 minutos.
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3.7

Análises térmicas dos artigos têxteis contendo PCMs encapsulados
Os artigos têxteis contendo PCMs encapsulados incorporados foram

analisados para que fosse observado seu comportamento térmicos na absorção e
liberação de calor, além do modo como o calor é transferido nestes materiais, para
isso foram utilizadas duas análises diferentes: a termografia por infravermelho e o
TCI $ #

$

$

.

3.7.1 Análise de termografia por infravermelho
A análise de termografia por infravermelho permitiu observar o comportamento
do material na absorção e liberação de calor através da temperatura dos corpos de
prova durante o aquecimento e resfriamento. Para esta análise foi utilizada uma
câmera de termografia de infravermelho da marca FLIR®, modelo T600.
Para a análise de termografia por infravermelho, os artigos têxteis foram
colocados sobre uma placa metálica para que ocorresse uma melhor distribuição de
calor entre os corpos de prova. Em seguida a placa metálica contendo os corpos de
prova foi depositada em uma chapa aquecedora numa temperatura de cerca de
100°C e imediatamente foi registrado o início do aquecimento. A placa metálica ficou
sobre a chapa aquecedora por 30 segundos e imediatamente foi retirada sendo
resfriada na temperatura ambiente do laboratório de (20°C). A evolução do calor
absorvido e liberado pelo material foi registrada com 10, 20 e 30 s (em aquecimento)
e com 1min e 30 s, 2 min e 30 s e 3 min e 30 s (em resfriamento) de forma a
registrar o comportamento dos corpos de prova na absorção e liberação de calor.
Em cada placa metálica foi alocado um corpo de prova do tecido ou da malha
sem nenhuma aplicação, um corpo de prova do tecido ou da malha contendo
apenas aplicação de 10 % m/m de resina e outro corpo de prova contendo a
aplicação de 10 % m/m de resina e 30 % m/m de PCM encapsulado, conforme
esquema apresentado na Figura 34.
Figura 34 – Posicionamento dos artigos têxteis na análise de termografia por infravermelho.
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A

C

B

Fonte: o autor.
Em que:
A – Tecido ou malha (padrão) sem nenhuma aplicação.
B – Tecido contendo a aplicação de 10% m/m da resina apenas.
C – Tecido contendo a aplicação de 10% m/m da resina e 30% m/m de PCM

As imagens obtidas com a câmera de termografia por infravermelho foram
analisadas no software FLIR ThermaCAM Quickview®, da FLIR SystemsTM. Para
cada imagem obtida, verificou$se o ponto de maior temperatura de cada corpo de
prova. Após isso foi plotado um gráfico do perfil de temperatura comparativo entre os
tecidos para cada método utilizado.

3.7.2 Análise de efusividade e condutividade
Com a análise de efusividade foi possível observar, de forma comparativa, a
capacidade de absorção de energia térmica que o artigo têxtil contendo PCM
encapsulado incorporado possui em relação aos artigos têxteis sem PCM. Além
disso, foi avaliada a condutividade térmica do material, nas mesmas condições para
avaliar o comportamento de transferência térmica do fluxo de calor através dos
artigos têxteis. Para esta análise foi utilizada o equipamento avaliador de
condutividade térmica (#

$

$5

$ TCiTM®) fornecido pela

C$Therm. Os dados da análise foram fornecidos pelo software específico do
equipamento.
Nesta análise o tecido é depositado sobre o sensor e são realizadas sete
medições. Na análise dos dados o primeiro resultado é descartado e consideram$se
apenas o seis seguintes.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo apresentam$se inicialmente os resultados da caracterização das
ceras que foram analisadas na busca do material que seria utilizado como PCM por
meio da técnica de DSC. Em seguida é descrito o processo para encapsulação das
ceras. A seguir são discutidos os métodos de caracterização dos PCMs
encapsulados utilizando$se as técnicas de tamanho médio de partículas com
difração de raios laser, DSC e MEV, além dos resultados obtidos na caracterização
dos tecidos. Após são descritos os resultados da avaliação dos tecidos contendo
PCMs encapsulados.

4.1

Caracterização das ceras por DSC
Realizaram$se, para todas as ceras, as análises de DSC, no intuito de selecionar

as ceras através de suas temperaturas de transição de fase e entalpia de fusão.
A Figura 35 representa uma gráfico característico de uma análise de DSC da
amostra de cera Palmitato de Cetila, onde foi possível calcular a entalpia de fusão
do material através da área sobre o picos deste fenômenos Esta informação indica
qual é a quantidade de calor que o material é capaz de absorver e liberar na
mudança de fase.
Para seleção da cera a ser utilizada como PCM, alguns critérios foram definidos
como parâmetro, dentre eles uma temperatura de fusão acima de 28°C e a maior
entalpia de fusão possível do material.
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Figura 35 – Curva de DSC da cera palmitato de cetila pura.

Fonte: o autor.

A Tabela 4 apresenta os resultados das análises de DSC feitas nas amostras de
ceras, com os valores de ∆H de fusão em função da massa de amostra, assim como
o ponto de fusão, específicos de cada uma delas.
Tabela 4 – Resultados obtidos na caracterização das ceras por DSC
Caracterização
Cera

Material

Início da
fusão
(°C)

Pico da
fusão
(°C)

Término
da fusão
(°C)

∆H de
fusão
(J/g)

A

Manteiga de Ucuúba

43

45

47

$ 80,38

B

Manteiga de Cupuaçu

33

35

37

$ 57,31

C

Palmitato de Cetila

53

54

57

$ 174,97

D

Ácido esteárico

52

60

63

$ 135,31

E

Misturas da cera A com cera C (50/50 %)

44

49

52

$ 107,33

F

Misturas da cera A com cera D (50/50 %)

51

55

59

$ 87,78

G

Misturas da cera B com cera D (50/50 %)

53

56

60

$ 60,39
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Para encapsulação foram selecionadas duas ceras, o palmitato de cetila e a
manteiga de ucuúba.
O Palmitato de cetila foi selecionado pela sua entalpia de fusão mais elevada
que das outras ceras. Essa entalpia de fusão representa uma maior absorção de
calor pelo material que é o que se espera de um PCM. A manteiga de ucuúba foi
selecionada por possuir temperatura de fusão numa faixa de temperatura
considerada interessante, não sendo elevada, acima de 50 ºC e nem baixa menor
que 37 ºC, assim como trabalhos anteriores realizados por Sanchez (2010) onde se
utilizou uma cera nessa faixa de temperatura (40$45°C) para produção de PCMs
encapsulados.

4.2

Encapsulação dos PCMs
Para encapsulação dos PCMs foram utilizados procedimentos de acordo com

trabalhos anteriormente realizados no Laboratório de Tecnologia de Partículas do
IPT, utilizando a experiência já adquirida por este Laboratório em encapsulação,
mais especificamente em encapsulação de PCMs.
O procedimento para produção dos PCMs foi apresentado no diagrama da
Figura 31, entretanto, ao longo da produção foram alteradas as formulações na
busca de desenvolver o processo de produção dos PCMs encapsulados.
A técnica selecionada para a produção dos materiais encapsulados foi a de
polimerização em emulsão. Inicialmente foi avaliada a alteração da proporção
cera/monômero na intenção da obter material encapsulado com a menor quantidade
de monômeros possível, posteriormente foi alterado o monômero funcional conforme
apresenta a Tabela 2.
A Formulação 01 não obteve sucesso na encapsulação, o que foi evidenciado
pela formação de um coagulado e não de pó no teste de estufa, conforme será
apresentado posteriormente. Este resultado pode ser atribuído à grande quantidade
de cera em reação ao monômero. A grande quantidade de cera inibiu a
encapsulação e a quantidade de monômero presente não foi suficiente para
promover a encapsulação.
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Constatou$se então que a proporção de cera em relação ao monômero estava
elevada. Dessa forma, foi feita a avaliação da proporção cera/monômero que
pudesse ser utilizada neste trabalho, utilizando$se primeiramente 8 g de cera e 12 g
de monômero e posteriormente inverteu$se esta proporção para 12 g de cera e 8 g
de monômero, conforme observado nas formulações de 2 a 5 apresentadas na
Tabela 2.
Posteriormente foi alterado o monômero funcional, trocando$se o estireno
sulfonato de sódio por hidroxietilmetacrilato (HEMA), conforme observado nas
formulações 6 e 7 apresentadas na Tabela 2.
Outra alteração que foi feita da primeira formulação em relação às outras foi que
inicialmente o tempo utilizado na Etapa 02 era de 2 h passando para 4 h nas demais
formulações. A adição do iniciador foi feita de forma fracionada, em três etapas,
sendo que se adicionou 1/2 da massa total na primeira adição e ¼ nas posteriores,
com intervalos de 1 h entre elas.

4.3

Teor de sólidos dos PCMs encapsulados e eficiência da polimerização
A análise de teor de sólidos realizada nas suspensões produzidas de PCMs

encapsulados pode ser utilizada para determinar a eficiência da polimerização
através da comparação do teor de sólidos teórico da reação com o experimental
obtido, levando$se em consideração que a diferença entre o teor de sólidos teórico e
experimental trata da volatilização do monômero e a não participação deste na
reação. Para determinação da eficiência da polimerização foi utilizada a
Equação 4.01. A Tabela 2 apresenta o teor de sólidos teórico e experimental, além
da eficiência de encapsulação obtidos das reações de encapsulação de PCMs
realizadas.
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Equação 4.01

# 100

Em que:
EP – Eficiência de polimerização
TSt – Teor de sólidos experimental
TSsm – Teor de sólidos sem monômero
TSm – Teor de sólidos do monômero

Tabela 5 – Caracterização dos PCMs encapsulados quanto ao teor de sólidos formado e a eficiência
de polimerização

Formulação

1
2
3
4
5
6
7

Composição
da cera

palmitato
de cetila
palmitato
de cetila
palmitato
de cetila
manteiga
de ucuúba
manteiga
de ucuúba
palmitato
de cetila
manteiga
de ucuúba

Teor de
sólidos
teórico
(%)

Teor de
sólidos
experimental
(%)

Teor de
sólidos do
monômero
(%)

Teor de
sólidos sem
monômero
(%)

Eficiência da
polimerização
(%)

11,1

9,40

2,0

9,2

10,54

11,0

8,97

5,8

5,2

64,76

11,0

7,38

3,8

7,2

05,98

11,5

8,98

6,0

5,5

57,56

11,3

8,76

3,9

7,4

35,60

10,9

8,96

5,7

5,3

65,09

10,9

7,63

5,7

5,2

42,48

A partir dos dados obtidos na Tabela 5, constatou$se que as formulações 1, 3 e
5, que utilizaram uma proporção maior de cera em relação ao monômero
alcançaram uma eficiência de encapsulação menor que as outras formulações que
utilizaram uma proporção maior de monômero em relação à cera, o que indicou a
necessidade do uso de uma proporção maior de monômero em relação à cera. Uma
quantidade maior de cera pode inibir a reação de polimerização uma vez que
dificulta a formação inicial da emulsão. Além disso, uma grande quantidade de cera
pode acarretar em um grande número de gotas por unidade de volume, tornando a
quantidade de monômeros insuficientes para promover a reação.
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4.4

Secagem em estufa
Essa análise trouxe indícios com relação à formação ou não da estrutura

encapsulada do PCM, que serviu de critério para considerar se a amostra é válida
para posteriores análises ou se poderia ser descartada, além de indicar se o
processo poderia ser melhorado.
O comportamento do material após a permanência em temperatura elevada é
um indício se a cera foi realmente encapsulada ou não. Caso, quando retirado da
estufa, o material se apresentar na forma de pó (uma película seca) é um sinal de
que a cera foi realmente encapsulada, não restando resíduos externos às cápsulas
de PCM. Do contrário, se o material se apresentar de forma coagulada (aparência
de cera fundida), pode$se inferir, a um primeiro momento, que o material que deveria
ter sido encapsulado está externo à cápsula, pois quando aquecido até a
temperatura de fusão da cera, a mesma funde alterando a característica física do
material, que deveria permanecer inalterado na forma sólida e encapsulada, uma
vez que se este estivesse encapsulado, toda a cera se fundiria dentro da cápsula
polimérica.
A Tabela 6 apresenta os resultados da avaliação visual das amostras de PCMs
encapsulados após secagem em estufa. Na Figura 36 é possível visualizar a
diferença nas características de uma formulação que após a secagem em estufa
formou um coagulado (Figura 36a) e outra que formou um pó (Figura 36b).
Figura 36 – Aparência de PCMs encapsulados após secagem em estufa.

a) Formulação após secagem em estufa
(formação de coagulado) da formulação 5 do
PCM manteiga de ucuúba
Fonte: o autor.

b) Formulação após secagem em estufa
(formação de pó) da formulação 2 do PCM
palmitato de cetila
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Tabela 6 – Aparência das amostras de PCMs encapsulados após secagem em estufa
Amostra

Composição da cera

Aparência da amostra após
secagem em estufa

1

palmitato de cetila

coagulado

2

palmitato de cetila

pó

3

palmitato de cetila

coagulado

4

manteiga de ucuúba

pó

5

manteiga de ucuúba

coagulado

6

palmitato de cetila

pó

7

manteiga de ucuúba

pó

(formulação)

Conforme os dados apresentados na Tabela 6, constatou$se que as formulações
1, 3 e 5, em princípio, não obtiveram sucesso na encapsulação, pois formaram
coagulados, diferentes das formulações de 2, 4, 6 e 7 que formaram pó. Esta
análise, que deu indícios da eficiência da polimerização, também serviu de critério
para a seleção das formulações de PCM encapsulados que foram utilizados nas
etapas posteriores de caracterização e aplicação nos tecidos.
Constatou$se destas análises que uma quantidade maior de monômero em
relação à cera é necessária para que ocorra uma polimerização mais eficiente.
A formulação 1 que apresentou um coagulado após o teste de estufa foi
produzida utilizando$se 16g de cera palmitato de cetila e 4 g de monômero (MMA).
Com este resultado foi possível observar a necessidade de reduzir a quantidade de
cera e aumentar a quantidade de monômero.
A formulação 2 que foi produzida utilizando$se 8,05 g de cera palmitato de cetila
e 12,12 g de monômero apresentou a formação de pó no teste de estufa, o que
indicou que uma quantidade maior de monômero em relação à cera resulta em uma
encapsulação mais eficiente.
Na tentativa de produzir PCMs encapsulados com uma eficiência de
encapsulação maior, ou seja, com uma maior quantidade de cera encapsulada, foi
produzida a formulação 3, onde se utilizaram 12,25 g de cera palmitato de cetila e
8,04 g de monômero, contudo esta não apresentou um bom resultado no teste de
estufa onde se formou um coagulado.
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A formulação 4 foi produzida com 8,4 g de cera manteiga de ucuúba e 12 g de
monômero e apresentou como resultado do teste de estufa a formação de pó, o que
confirma que uma quantidade de monômero maior que a de cera promove uma
encapsulação mais eficiente.
Para avaliar uma possível influência da cera na proporção cera/monômero foi
produzida a formulação 5 utilizando$se 12,4 g de cera manteiga de ucuúba e 8,02 g
de monômero, contudo esta também não apresentou um resultado satisfatório no
teste de estufa onde se formou um coagulado, o que novamente confirma que o uso
de uma proporção maior de monômero em relação à cera se faz necessária além de
que esta proporção não dependeu da cera utilizada.
Para avaliar a influência do monômero funcional na formação das partículas de
PCMs encapsulados foi trocado o uso de estireno sulfonato de sódio por
hidroximetilmetacrilato. Nesta nova configuração foram produzidas duas novas
formulações a 6 e a 7, sendo que na formulação 6 foram utilizados 8,24 g de cera
palmitato de cetila e 12,13 g de monômero e na formulação 7 foram utilizados 8,22 g
de cera manteiga de ucuúba e 12,05 g de monômero. Ambas as formulações
apresentaram como resultado do teste de estufa a formação de pó o que indica que
o monômero funcional HEMA também pode ser utilizado na produção de PCMs
encapsulados.

4.5

Tamanho médio de partículas
O tamanho das partículas auxilia na caracterização das amostras, já que o

objetivo foi conseguir partículas menores possíveis. A Figura 37 apresenta um
gráfico característico de uma análise de tamanho de partículas onde é plotado o
volume em % de cada diâmetro de partícula em lm.
Foram realizadas as análises de tamanho médio de partículas somente nas
formulações que apresentaram um bom desempenho após secagem em estufa
(formação de pó), no caso as Formulações 2, 4, 6 e 7, conforme apresentado na
Tabela 7.
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Figura 37 – Exemplo do resultado de distribuição de tamanho de partículas obtido pela técnica de
difração a laser da amostra retirada da formulação 2.

Fonte: o autor

Tabela 7 – Tamanho médio de partículas dos materiais encapsulados
d10

d50

d90

<10%

<50%

<90%

(Xm)

(Xm)

(Xm)

02

3,16

25,82

101,60

40,11

04

1,10

05,86

027,06

11,21

06

2,32

23,83

038,66

22,13

07

0,85

03,62

018,45

07,27

Amostra
(formulação)

Diâmetro médio
(Xm)

Dos dados apresentados na Tabela 7 constatou$se que as formulações 4 e 7,
que foram feitas utilizando como PCM a cera manteiga de ucuúba, apresentaram
tamanhos de partículas menores que as formulações 2 e 6 que foram feitas
utilizando como PCM a cera palmitato de cetila. Conforme apresentado na Tabela 4
a cera manteiga de ucuúba possui temperatura de fusão com pico de 45°C que é
menor que a temperatura de fusão da cera palmitato de cetila que teve seu pico de
fusão em torno de 54°C. A cera com menor ponto de fusão promove uma
viscosidade menor da emulsão em relação à cera de maior ponto de fusão e
consequentemente misturas de menor viscosidade resultam em tamanhos menores
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de partículas, enquanto que as de maior viscosidade resultam em partículas de
tamanhos maiores (NOSARI, 2012). Dessa forma constatou$se que a cera manteiga
de ucuúba por possuir menor temperatura de fusão promoveu a formação de PCMs
encapsulados de tamanhos reduzidos em relação aos formados pela cera palmitato
de cetila que possui temperatura de fusão maior.
Os dados do tamanho das partículas feita utilizando a técnica de difração de
raios laser não indica o tamanho exato das partículas formadas, uma vez que o
resultado fornecido pode se tratar de aglomerados de partículas. A análise de MEV
forneceu dados mais precisos quanto ao tamanho das partículas formadas.
Conforme já mencionado (Mattila, 2005), o tamanho das partículas para
aplicação em têxteis podem variar de 0,5 a 1000 lm, sendo que partículas na faixa
de 1 a 10 lm de diâmetro podem ser usadas para a incorporação dentro de fibras
têxteis e partículas maiores de PCM numa faixa de tamanho de 10$100 lm podem
ser incorporadas em espumas ou revestimentos aplicados sobre os tecidos.

4.6

Análise dos PCMs encapsulados por MEV

Realizou$se a análise de MEV dos PCMs produzidos a partir das formulações 2,
4, 6 e 7 após secagem em estufa.
As amostras antes da análise de MEV foram lavadas em hexano para que fosse
retirado qualquer material não encapsulado que pudesse atrapalhar a visualização
da amostra. Para lavagem com hexano utilizou$se cerca de 0,5 g das amostras
secas em estufa adicionadas em um tubo de ensaio juntamente com hexano
suficiente para cobrir toda a amostra. Esta mistura foi então agitada e este
procedimento foi repetido três vezes. As Figuras 38 a 41 apresentam imagens
obtidas no MEV das formulações 2, 4, 6 e 7. As imagens obtidas das formulações 6
e 7 são de amostras analisadas após os PCMs encapsulados passarem por três
ciclos de aquecimento e resfriamento no DSC.
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Figura 38 – Micrografia do PCM de cera palmitato de cetila encapsulado a partir da formulação 2.

Fonte: o autor
Imagem do PCM da cera palmitato de cetila produzido utilizando monômero funcional estireno
sulfonato, obtida pela técnica de MEV com aumento de 2 500 x.

Conforme apresentado na Figura 38, não se observou uma formação de
partículas bem definidas dos encapsulados de PCM. Apesar da aparência disforme
do material formado, o fato de terem sidos lavados em hexano antes da análise de
MEV, descarta a possibilidade da visualização de cera não encapsulada. Dessa
forma o material visualizado na Figura 38 pode ser considerado como PCM
encapsulado quando consideramos que formou pó no teste de estufa.
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Figura 39 – Micrografia do PCM de cera manteiga de ucuúba encapsulado a partir da formulação 4.

Fonte: o autor
Imagem do PCM da cera manteiga de ucuúba produzido utilizando monômero funcional estireno
sulfonato, obtida pela técnica de MEV com aumento de 12 000 x.

Conforme apresentado na Figura 39, assim como ocorreu com o PCM produzido
com cera palmitato de cetila e monômero funcional estireno sulfonato, não se
observou a formação de partículas bem definidas dos encapsulados de PCM. Neste
caso, a formulação 4, onde se utilizou a cera manteiga de ucuúba e o monômero
funcional estireno sulfonato, formou um material que mesmo não apresentando uma
aparência particulada pode ser considerado PCM encapsulado uma vez que formou
pó no teste de estufa.

121

Figura 40 – Micrografia do PCM de cera palmitato de cetila encapsulado a partir da formulação 6.

Fonte: o autor
Imagem do PCM da cera palmitato de cetila produzido utilizando monômero funcional HEMA, obtida
pela técnica de MEV com aumento de 65 000 x.

Conforme apresentado na Figura 40, constatou$se que o PCM produzido com
cera palmitato de cetila e monômero funcional HEMA, formou partículas bem
definidas dos encapsulados de PCM. As partículas formadas estão na escala
nanométrica, atingindo tamanhos de cerca de 120 nm. Neste caso, pode$se inferir
que a formulação 6, onde se utilizou a cera palmitato de cetila e o monômero
funcional HEMA, evidenciou a formação de PCM encapsulado. Além disso,
constatou$se que o material analisado manteve sua estrutura física integra mesmo
após ser submetido a analise de DSC, passando por três ciclos de aquecimento e
resfriamento.
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Figura 41 – Micrografia do PCM de cera manteiga de ucuúba encapsulado a partir da formulação 7.

Fonte: o autor
Imagem do PCM da cera manteiga de ucuúba produzido utilizando monômero funcional HEMA,
obtida pela técnica de MEV.

Conforme apresentado na Figura 41, constatou$se que o PCM produzido com
cera manteiga de ucuúba e monômero funcional HEMA também formou partículas
bem definidas dos encapsulados de PCM. As partículas formadas também estão na
escala nanométrica, atingindo tamanhos entre 50 e 85 nm. Neste caso, pode$se
inferir que a formulação 7, onde se utilizou a cera manteiga de ucuúba e o
monômero funcional HEMA, evidenciou a formação de PCM encapsulado. Além
disso, constatou$se que o material analisado também manteve sua estrutura física
integra mesmo após ser submetido à análise de DSC, passando por três ciclos de
aquecimento e resfriamento.
Das partículas observadas nas análises feitas no MEV, pode$se observar que o
monômero funcional teve influência na formação das partículas de PCMs
encapsulados, onde o monômero funcional HEMA utilizado, apresentou como
resultado a formação de nanopartículas de PCMs encapsulados enquanto que o
monômero funcional estireno sulfonato apresentou como resultado partículas que
não alcançaram a escala nanômetrica e com uma morfologia não esférica.
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A influência do monômero funcional observada na formação de partículas pode
ser atribuída à polaridade dos monômeros utilizados. O monômero estireno
sulfonato é aniônico e sofre influência na presença de íons de força iônica enquanto
que o HEMA é não iônico e não sofre esta influência. Nas reações de polimerização
realizadas com ambos os monômeros foi utilizada uma quantidade significativa de
iniciador, que por ser um componente iônico, teve influência sobre o monômero
funcional estireno sulfonato, alterando sua polaridade.

4.7
Caracterização dos PCMs encapsulados por DSC e eficiência da
encapsulação
Realizaram$se as análises de DSC das formulações 6 e 7 de PCMs
encapsulados pois estes apresentaram a formação de encapsulados bem definidos
nas análises de MEV. Os materiais após a encapsulação foram submetidos a três
ciclos de aquecimento e resfriamento numa taxa de 5 ºC/min de 25 a 100 ºC. Uma
das intenções da análise de MEV após a encapsulação foi verificar se a estrutura do
material se manteve íntegra, o que realmente aconteceu e também foi constatado
nos resultados da análise de MEV. Através das análises de DSC, do PCM após a
encapsulação, foi possível determinar a entalpia do material encapsulado e assim
determinar a eficiência da encapsulação. Segundo Sariet al (2010), a eficiência da
encapsulação pode ser calculada através da Equação 4.02. A quantidade de PCM
contida nas cápsulas é um fator chave, pois determina diretamente a entalpia e a
eficiência no armazenamento de energia dos PCMs encapsulados. O exemplo da
curva de DSC apresentado na Figura 42 demonstra os resultados obtidos na análise
do PCM palmitato de cetila encapsulado obtido pela formulação 6 com as três
curvas sobrepostas, que corresponde aos três ciclos de aquecimento/resfriamento.

%

$=

∆& '() *+,-./01-23
∆& '()

# 100

Equação (4.02)
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Figura 42 – Curva de DSC do PCM encapsulado a partir da formulação 6 produzido da cera
palmitato de cetila e monômero funcional HEMA.

Fonte: o autor.

É possível verificar pela curva de DSC apresentada na Figura 42 que o PCM
encapsulado apresenta picos de fusão recristalização semelhantes em cada ciclo de
aquecimento/resfriamento, o que indica que este mantém sua estrutura sem
alterações nas temperaturas de fusão/recristalização. Segundo Sari et al (2010) este
comportamento indica que a estrutura do encapsulamento se manteve íntegra sem
ocorrência de degradação química. Este comportamento também foi observado no
PCM manteiga de ucuúba encapsulado obtido pela formulação 7, conforme
apresenta a Figura 43.
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Figura 43 – Curva de DSC do PCM encapsulado a partir da formulação 7 produzido da cera
manteiga de ucuúba e monômero funcional HEMA.

Fonte: o autor.

As Figuras 44 e 45 apresentam os resultados obtidos das análises das entalpias
dos PCMs palmitato de cetila e manteiga de ucuúba encapsulados.

Figura 44 – Curva de DSC com entalpia de fusão do PCM encapsulado a partir da formulação 7
produzido da cera palmitato de cetila e monômero funcional HEMA.

Fonte: o autor.
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Figura 45 – Curva de DSC com entalpia de fusão do PCM encapsulado a partir da formulação 7
produzido da cera manteiga de ucuúba e monômero funcional HEMA.

Fonte: o autor.

A Tabela 8 apresenta os resultados das entalpias dos PCMs encapsulados
obtidos da formulação 6 com a cera palmitato de cetila e da formulação 7 da cera
manteiga de ucuúba.
Tabela 8 – Entalpia dos PCMs antes e após a encapsulação
Amostra
(formulação)

Composição da cera

Entalpia do PCM
(J/g)

Entalpia do PCM
encapsulado
(J/g)

6

palmitato de cetila

174,97

33,18

7

manteiga de ucuúba

080,38

18,50

Na análise de DSC, o pico apresentado corresponde somente à fusão da cera,
uma vez que os polímeros envolvidos na reação não apresentam picos de fusão e
recristalização. Dessa forma, as entalpias obtidas das análises de DSC foram
recalculadas, descontando$se da massa total do material da amostra de DSC a
massa dos polímeros e atribuindo a entalpia obtida à massa de cera presente na
amostra. A massa de cera foi calculada levando$se em consideração a eficiência de
polimerização de acordo com as massas dos sólidos utilizados nas reações de
polimerização.

127

Abaixo segue um exemplo do cálculo da massa de cera contida nos PCMs
encapsulados e da eficiência de encapsulação a partir da formulação 6, onde foi
utilizada a cera palmitato de cetila e considerando que esta alcançou 65% de
eficiência de polimerização (os dados foram retirados da Tabela 2):
Primeiramente foram determinadas as massas dos sólidos considerando que
65% da massa do polímero participou da reação de polimerização:
Massa de polímero = 0,65 x 12,13 g = 7,88 g
Massa de cera = 8,24 g
Massa dos outros sólidos = 2,89 g
Massa total = 19,01 g

Foi então determinada a % de cera em relação à massa total de sólidos da
reação de polimerização:

% de cera =

4 4 5" 6"74
4 4 8984: 5" ó:<59

=,?@ A

# 100 = BC,DB A # 100 = 43%

A % de cera foi então utilizada para determinar a massa de cera presente na
amostra que foi utilizada na análise do PCM encapsulado, sendo que no caso do
PCM produzido da formulação 6, da cera palmitato de cetila, utilizaram$se 8,7 mg de
pó de PCM:
Massa de cera na amostra de DSC = 0,43 x 8,7 mg = 3,7 mg

Conforme já mencionado, a entalpia obtida é atribuída somente à massa de cera
e não à massa total da amostra que foi utilizada, dessa forma foi calculada a entalpia
do PCM considerando somente a massa de cera contida na amostra utilizada na
análise de DSC:
F

Entalpia da cera encapsulada =

EE,B=G ×=,I
E,I

A

A

= 78

L
A
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Com a entalpia da cera encapsulada foi possível determinar a eficiência de
encapsulação utilizando a Equação 4.02:

%

$=

MN F/G
PMQ,RM F/G

# 100 = 45%

Para a formulação 7, produzida com a cera manteiga de ucuúba foi adotado o
mesmo procedimento de cálculo que o demonstrado acima. A Tabela 9 apresenta os
resultados da eficiência de encapsulação dos PCMs palmitato de cetila e manteiga
de ucuúba obtidos a partir das formulações 6 e 7.

Tabela 9 – Eficiência de encapsulação dos PCMs
Entalpia da cera
encapsulada

Eficiência da
encapsulação

(J/g)

(%)

174,97

78

45

80,38

36

45

Composição da
cera

Entalpia do PCM

6

palmitato de cetila

7

manteiga de ucuúba

Formulação

(J/g)

De acordo com os dados apresentados na Tabela 9 a encapsulação realizada
utilizando a cera manteiga de ucuúba alcançou uma eficiência de encapsulação
igual a encapsulação realizada utilizando a cera palmitato de cetila, contudo, ainda
assim e entalpia do PCM palmitato de cetila encapsulado é maior que a entalpia do
PCM manteiga de ucuúba. Trabalhos anteriores realizados por Sari et al (2010)
obtiveram uma eficiência de encapsulação de 38 %, contudo em outros trabalhos
Sari et al (2009) alcançaram resultados de eficiência de encapsulação de 43%, onde
este autor afirma que o resultado obtido (43%) é um resultado consideravelmente
bom para PCMs microencapsulados numa escala entre 150 e 330 nm e que podem
ser considerados nanocápsulas. Taxas aproximadas de eficiência de encapsulação
(53,5 %) foram obtidas por Fang et al (2009), contudo se tratavam de diâmetros na
escala micro. Em adição Sánchez et al (2007) reportou ter alcançado a produção de
PCMs encapsulados com diâmetro de 10,48 lm e uma eficiência de encapsulação
de 49%. Sendo assim, os PCMs produzidos a partir das formulações 6 e 7, com as
ceras palmitato de cetila e manteiga de ucuúba respectivamente, apresentaram
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tamanhos de partícula na escala manométrica (100 e 60 nm) com eficiência de
encapsulação de 45 %.

4.8

Caracterização dos artigos têxteis utilizados como substrato
Foram realizados ensaios para a caracterização dos artigos têxteis, um tecido e

uma malha, que foram utilizados como substrato para a aplicação dos PCMs
encapsulados. As Tabelas 10 a 12 apresentam os resultados dos ensaios de
caracterização dos artigos têxteis e a Tabela 13 apresenta uma simplificação destes
resultados.
Nos ensaios de identificação da composição dos artigos têxteis constatou$se
que ambos apresentaram o mesmo comportamento, conforme apresenta a
Tabela 12, onde foi concluído que os dois artigos têxteis são de mesma composição:
100% algodão.
Na análise da padronagem, o tecido plano apresentou uma padronagem de
tecido tipo tela (ou tafetá).

A malha analisada apresentou o tipo de ligamento

“Jersey simples”.

Tabela 10 – Massa por unidade de área (gramatura) dos tecidos analisados

Substrato Têxtil

Média da massa por unidade de área
(g/m²)

Tecido plano

121,4

Malha

161,8

Tabela 11 – Espessura dos têxteis analisados
Material

Média da espessura
(mm)

Tecido plano

0,31

Malha

0,49
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Tabela 12 – Identificação de fibras têxteis realizada no tecido plano e na malha
Ensaios

Resultados

Próximo à chama

Não fundem

Na chama

Queimam sem fusão

Comportamento da fibra ao calor
Fora da chama
e à chama

Continuam a queimar sem fusão

Cinzas produzidas

Friáveis sem pérolas e claras

Cheiro da fumaça liberada na
queima

Papel queimado

Solúvel em

Hipoclorito

Insolúvel em

Tetracloroetano

Solubilidade e reação

Conclusão da identificação

Algodão
Análise quantitativa de fibras têxteis

Natureza do Componente

Algodão

Quantidade (%)

100

Tabela 13 – Caracterização físico$química do tecido e da malha
Caracterização
Material
Composição

Gramatura
média

Espessura
média

(g/m²)

(mm)

Padronagem

Tecido

Algodão

121,4

0,31

Tela

Malha

Algodão

161,2

0,49

Jersey simples

A caracterização dos tecidos auxilia na avaliação do comportamento do
material na absorção e liberação calor uma vez que o comportamento do material
pode ser influenciado pela estrutura do artigo têxtil bem como de sua composição.
Foram utilizados dois artigos têxteis de estruturas diferentes, sendo um tecido
plano do tipo tela e uma malha s com estrutura Jersey simples, contudo ambos
possuem a mesma composição: algodão.
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4.9 Análise de infravermelho dos tecidos contendo PCM encapsulado
A Figura 46 apresenta o comportamento térmico dos corpos de prova da
análise de termografia de infravermelho realizada na comparação do corpo de prova
contendo PCM de manteiga de ucuúba, obtido pela formulação 7, em comparação
com um tecido contendo apenas resina e outro tecido sem aplicação (branco).
Figura 46 – Comportamento térmico dos tecidos contendo diferentes formulações em chapa
aquecedora ao longo do tempo na análise do PCM manteiga de ucuúba.

a) material após 10 s na chapa

b) material após 20 s na chapa

(em aquecimento)

(em aquecimento)

c) material após 30 s na chapa
(em aquecimento)

d) material após 1 min fora da chapa
(em resfriamento)

e) material após 2 min fora da chapa f) material após 3 min fora da chapa
Fonte: o autor.

(em resfriamento)

(em resfriamento)

Comportamento térmico comparativo de um tecido plano sem nenhuma aplicação (à esquerda), um
tecido plano contendo apenas a resina (central) e um tecido contendo PCM de manteiga de ucuúba
(à direita).
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O Gráfico apresentado na Figura 47, apresenta o comportamento térmico dos
corpos de prova na análise de termografia de infravermelho realizada na
comparação do corpo de prova de tecido plano contendo PCM manteiga de ucuúba,
obtido pela formulação 7, em comparação com um tecido plano contendo apenas
resina e outro tecido plano sem aplicação (branco).
Figura 47 – Curvas de temperaturas comparativas de tecido plano contendo PCM de manteiga de
ucuúba ao longo do tempo.
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Fonte: o autor

Conforme apresentam as Figuras 46 e 47, inicialmente o tecido sem nenhuma
aplicação (branco) absorveu uma quantidade de calor maior que os outros tecidos
durante o aquecimento, que pode ser observado nos 20 s iniciais enquanto que o
tecido contendo PCM e o tecido contendo somente resina absorveram uma
quantidade menor de calor. Constatou$se também que o tecido contendo resina
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absorveu menos calor que os outros tecidos, o que indica que a resina tem uma
influência sobre o tecido impedindo a absorção de calor. Após um determinado
período, quando os corpos de prova já haviam sido retirados da chapa aquecedora,
o tecido contendo PCM encapsulado absorveu uma quantidade de calor maior que
os outros e manteve essa quantidade de calor absorvido maior após um
determinado tempo.
Neste caso, constatou$se que inicialmente o tecido contendo PCM manteiga
de ucuúba encapsulado absorveu calor de forma mais lenta que os outros corpos de
prova. Esta diferença pode ser atribuída à quantidade de energia necessária para
fusão da cera. Sendo assim, enquanto o corpo de prova sem PCM apresentava uma
temperatura mais elevada no início do aquecimento, o corpo de prova revestido com
PCM apresentou uma temperatura mais baixa. Já durante o resfriamento, quando o
tecido revestido com PCM já havia alcançado uma temperatura maior que os outros
corpos de prova, este manteve uma temperatura mais elevada por um determinado
período de tempo, o que pode ser atribuído a toda a energia absorvida (calor latente)
pela cera e que foi liberada de forma mais lenta.
As imagens na Figura 48 apresentam o comportamento térmico dos corpos
de prova na análise de termografia de infravermelho realizada na comparação do
corpo de prova de tecido plano contendo PCM de palmitato de cetila, obtido pela
formulação 6, em comparação com um tecido plano contendo apenas resina e outro
tecido plano sem aplicação (branco).
A comparação do tecido contendo PCM de palmitato de cetila encapsulado ao
tecido sem nenhuma aplicação e um tecido contendo somente resina obteve o
mesmo comportamento do tecido contendo PCM encapsulado de manteiga de
ucuúba, onde, inicialmente o tecido sem nenhuma aplicação (branco) absorve uma
quantidade de calor maior que os outros tecidos durante o aquecimento. Após um
determinado período, o tecido contendo PCM encapsulado absorve uma quantidade
de calor maior e libera este calor absorvido no resfriamento mais lentamente que os
tecidos sem aplicação de PCM.
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Figura 48 – Comportamento térmico dos tecidos contendo diferentes formulações em chapa
aquecedora ao longo do tempo na análise do PCM palmitato de cetila.

a) material após 10 s na chapa

b) material após 30 s na chapa

(em aquecimento)

(em aquecimento)

c) material após 1 min fora da chapa

d) material após 2 min fora da chapa

(em resfriamento)

(em resfriamento)

Fonte: o autor.
Comportamento térmico comparativo de um tecido plano sem nenhuma aplicação (à esquerda), um
tecido plano contendo apenas a resina (central) e um tecido contendo PCM de palmitato de cetila (à
direita).

O gráfico na Figura 49 apresenta o comportamento térmico dos corpos de
prova na análise de termografia de infravermelho realizada na comparação do corpo
de prova de tecido plano contendo PCM de palmitato de cetila, obtido pela
formulação 6, em comparação com um tecido plano contendo apenas resina e outro
tecido plano sem aplicação (branco).
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Figura 49 – Curvas de temperaturas comparativas de tecido plano contendo PCM de palmitato de
cetila ao longo do tempo.
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Constatou$se em ambos os casos, com PCMs de cera palmitato de cetila ou
manteiga de ucuúba aplicados no tecido, que a resina apresentou uma redução na
temperatura do tecido plano, uma vez que esta sempre apresenta uma temperatura
menor que os outros corpos de prova. Desta forma, o calor absorvido pelo tecido
contendo PCM e resina pode ser atribuído somente ao PCM, já que a resina não
absorve calor, conforme demonstraram os gráficos das Figuras 47 e 49.
As imagens apresentadas na Figura 50, apresentam o comportamento
térmico dos corpos de prova, na análise de termografia de infravermelho realizada
na comparação do corpo de prova de malha contendo PCM de manteiga de ucuúba,
obtido pela formulação 7, em comparação com uma malha contendo apenas resina
e outra malha sem aplicação (branco).
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Figura 50 – Comportamento térmico das malhas contendo diferentes formulações em chapa
aquecedora ao longo do tempo na análise do PCM manteiga de ucuúba.

a) material após 10 s na chapa

b) material após 20 s na chapa

(em aquecimento)

(em aquecimento)

c) material após 30 s na chapa

d) material após 1 min fora da chapa

(em aquecimento)

(em resfriamento)

e) material após 2 min fora da chapa f) material após 3 min fora da chapa
Fonte: o autor.

(em resfriamento)

(em resfriamento)

Comportamento térmico comparativo de uma malha sem nenhuma aplicação (à esquerda), uma
malha contendo apenas a resina (central) e uma malha contendo PCM de manteiga de ucuúba (à
direita).

O gráfico na Figura 51, apresenta o comportamento térmico dos corpos de
prova, na análise de termografia de infravermelho realizada na comparação do corpo
de prova de malha contendo PCM de manteiga de ucuúba, obtido pela formulação 7,
em comparação com uma malha contendo apenas resina e outra malha sem
aplicação (branco).
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Figura 51 – Curvas de temperaturas comparativas de malha contendo PCM de manteiga de ucuúba
ao longo do tempo.
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Conforme apresentam as Figura 50 e 51, a malha contendo PCM de manteiga
de ucuúba encapsulado comparada a malha sem nenhuma aplicação e uma malha
contendo somente resina, obteve um comportamento diferente do tecido plano
analisado, onde, inicialmente a malha sem nenhuma aplicação (branco) absorve
uma quantidade de calor maior que as outras malhas durante o aquecimento e este
comportamento é mantido até que as temperaturas se igualem. Contudo, a malha
contendo PCM absorveu calor suficiente para superar a perda de calor que ocorre
pela aplicação da resina, uma vez que na malha a resina também se comportou de
forma a reduzir o calor absorvido.
Neste caso pode$se inferir que seria necessária uma quantidade maior na
aplicação de PCM de manteiga de ucuúba na malha para que haja uma absorção de
calor maior. O PCM de manteiga de ucuúba obtido pela formulação 7 apresentou
tamanhos bem reduzidos (cerca de 80 nm), o que confirma a necessidade de uma
quantidade maior de PCM encapsulado aplicado à malha, para que este absorva
uma quantidade maior de calor. Além disso conforme apresentado nos resultados da
análise de DSC dos PCMs encapsulados, o PCM de manteiga de ucuúba
apresentou uma entalpia menor que o PCM de palmitato de cetila. Neste caso o
calor absorvido pelo PCM de manteiga de ucuúba não foi suficiente para superar o
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calor que foi absorvido pela malha, mesmo sendo suficiente para superar a perda de
calor oferecida pela resina.
As imagens apresentadas na Figura 52, apresentam o comportamento
térmico dos corpos de prova, na análise de termografia de infravermelho realizada
na comparação do corpo de prova de malha contendo PCM de palmitato de cetila,
obtido pela formulação 6, em comparação com uma malha contendo apenas resina
e outra malha sem aplicação (branco).
Figura 52 – Comportamento térmico das malhas contendo diferentes formulações em chapa
aquecedora ao longo do tempo na análise do PCM palmitato de cetila.

a) material após 10 s na chapa

b) material após 20 s na chapa

(em aquecimento)

(em aquecimento)

c) material após 30 s na chapa

d) material após 1 min fora da chapa

(em aquecimento)

(em resfriamento)

e) material após 2 min fora da chapa f) material após 3 min fora da chapa
Fonte: o autor.

(em resfriamento)

(em resfriamento)

Comportamento térmico comparativo de uma malha sem nenhuma aplicação (à esquerda), uma
malha contendo apenas a resina (central) e uma malha contendo PCM de palmitato de cetila (à
direita).
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O gráfico na Figura 53, apresenta o comportamento térmico dos corpos de
prova, na análise de termografia de infravermelho realizada na comparação do corpo
de prova de malha contendo PCM de palmitato de cetila, obtido pela formulação 6,
em comparação com uma malha contendo apenas resina e outra malha sem
aplicação (branco).
Figura 53 – Curvas de temperaturas comparativas de malha contendo PCM de palmitato de cetila ao
longo do tempo.
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Conforme apresentam as Figuras 52 e 53, a malha contendo PCM palmitato
de cetila encapsulado comparada a malha sem nenhuma aplicação e uma malha
contendo somente resina, obteve comportamento semelhante à malha contendo
PCM palmitato de cetila, onde, inicialmente a malha sem nenhuma aplicação
(branco) absorveu uma quantidade de calor maior que as outras malhas durante o
aquecimento e após um determinado período, a malha contendo PCM encapsulado
absorveu uma quantidade de calor semelhante ao tecido sem PCM. Neste caso,
novamente o corpo de prova contendo somente resina absorveu menos calor que os
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outros corpos de prova e a malha contendo PCM encapsulado absorveu quantidade
de calor suficiente para superar perda de calor que ocorre na aplicação de resina.
Em todos os casos constatou$se que os artigos têxteis contendo somente
resina não absorveram maior quantidade de calor que os outros artigos têxteis
quando comparados. Desta forma, constatou$se que o calor absorvido pelo artigo
têxtil contendo PCM encapsulado não teve influência da resina na maior absorção
de calor.
Os tecidos planos contendo PCMs encapsulados tiveram um comportamento
semelhante ao descrito por Persico et al (2010), onde, o artigo têxtil contendo PCM
inicialmente absorve menos calor que o artigo têxtil sem PCM e posteriormente o
tecido contendo PCM encapsulado absorve mais calor e libera este calor de forma
mais lenta.
As malhas contendo PCMs aplicados também tiveram uma absorção de calor
maior do que aquelas que possuíam somente a aplicação de resina, mesmo essa
absorção de calor não sendo suficiente para superar a absorção de calor
apresentada pela malha sem nenhuma aplicação. Neste caso, uma aplicação de
uma quantidade maior de PCMs encapsulados poderia ser usada na tentativa de
fazer com que a malha absorva mais calor que a malha sem nenhuma aplicação.
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4.10 Análise da condutividade e da efusividade dos artigos têxteis contendo PCMs
encapsulados

Os artigos têxteis contendo PCM encapsulado foram analisados de forma
comparativa com os artigos têxteis sem nenhuma aplicação (branco) e o artigo têxtil
contendo apenas resina. A Tabela 14 apresenta os resultados de efusividade e
condutividade dos materiais analisados.
Tabela 14 $ Avaliação da Efusividade e da condutividade térmica dos artigos têxteis contendo PCMs
Material

Efusividade
2
(W√s/m K)

Condutividade
(W/mK)

(T) Tecido

180

0,08

(TR) Tecido + Resina

183

0,08

(TRPC) Tecido + resina + PCM palmitato de cetila

150

0,07

(TRMU) Tecido + resina + PCM manteiga de ucuúba

140

0,07

(M) Malha

105

0,06

(MR) Malha + Resina

93

0,05

(MRPC) Malha + Resina + PCM palmitato de cetila

131

0,06

(MRMU) Malha + resina + PCM manteiga de ucuúba

138

0,06

O Gráficos apresentado na Figura 54 apresenta os resultados de forma
comparativa da condutividade de um corpo de prova de tecido plano contendo PCMs
encapsulados em relação aos outros corpos de prova de tecido plano sem
incorporação de PCMs.
Figura 54 – Comparativo da condutividade do tecido plano contendo PCMs encapsulados.
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Conforme observado no gráfico da Figura 54 constata$se que os tecidos
contendo PCM possuem uma condutividade menor que os tecidos que não contém
PCM, o que indica que quando submetido ao calor o tecido analisado que não
contém PCM oferece maior facilidade de condução de calor do que o tecido
contendo PCM quando na mesma situação. Pensando numa aplicação prática de
PCMs este é um comportamento desejado: que o PCM ofereça maior dificuldade à
passagem de calor numa situação de aquecimento e posteriormente libere o calor
absorvido de forma controlada.
Quando comparados os resultados apresentados no gráfico da Figura 54 com
os resultados obtidos na análise de termografia por infravermelho do tecido plano,
constata$se que os tecidos planos contendo PCM, mesmo com uma condutividade
de calor reduzida, absorveram mais calor que os tecidos planos sem a aplicação de
PCMs, ou seja, o calor conduzido era retido no tecido plano contendo PCM
enquanto era difundido nos tecidos que não continham PCM.
O Gráfico apresentado na Figura 55 apresenta os resultados de forma
comparativa da condutividade de um corpo de prova de malha contendo PCMs
encapsulados em relação aos outros corpos de prova de malha sem incorporação
de PCMs.
Figura 55 – Comparativo da condutividade da malha contendo PCMs encapsulados
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Fonte: o autor
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Conforme apresentado no Gráfico da Figura 55, no caso da malha analisada,
o corpo de prova que continham somente a aplicação de resina teve uma
condutividade térmica reduzida, contudo mesmo assim esta não apresentou uma
absorção de calor maior que a malha sem aplicação de PCM. Os corpos de prova
contendo PCMs encapsulados apresentaram uma condutividade igual a da malha
que não continha PCM encapsulado.
O Gráfico na Figura 56 apresenta os resultados de forma comparativa da
efusividade de um corpo de prova de tecido plano contendo PCMs encapsulados em
relação aos outros corpos de prova de tecido plano sem incorporação de PCMs.
Figura 56 – Comparativo da efusividade do tecido plano contendo PCMs encapsulados.
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O Gráfico na Figura 57 apresenta os resultados de forma comparativa da
efusividade de um corpo de prova de malha contendo PCMs encapsulados em
relação aos outros corpos de prova de malha sem incorporação de PCMs.
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Figura 57 – Comparativo da efusividade da malha contendo PCMs encapsulados.
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De acordo com os dados apresentados na Tabela 14 e os Gráficos das
Figuras 56 e 57, constatou$se que a efusividade do tecido plano utilizado é maior
que a efusividade da malha. Uma efusividade maior indica que o material tem uma
maior capacidade (“rapidez”) para absorver ou liberar calor. Dessa forma, o tecido
plano analisado apresentou uma velocidade de absorção de calor maior que o artigo
de malha, ou seja o tecido pode parecer mais “gelado” que a malha.
De acordo com o Gráfico apresentado na Figura 56, os corpos de prova de
tecido plano contendo PCMs encapsulados incorporados apresentaram uma
efusividade inferior aos tecidos planos que não continham PCMs encapsulados, ou
seja, retiram calor de forma mais lenta. No caso da malha analisada, conforme
apresenta o gráfico da Figura 57, os corpos de prova contendo PCMs encapsulados
apresentaram uma efusividade maior que os corpos de prova sem a aplicação de
PCMs. Contudo nos dois casos, a efusividade dos corpos de prova contendo PCMs
encapsulados esteve na faixa de 130 – 150 W√s/m2K, enquanto que a diferença
entre a efusividade do tecido e da malha está em torno de 80 W√s/m2K.
Essa diferença de comportamento da efusividade dos PCMs, quando
aplicados nos artigos têxteis, pode ser explicada pela diferença de efusividade inicial
dos dois artigos. O tecido plano possui uma efusividade inicial maior que foi
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compensada pela redução de efusividade apresentada quando existe a aplicação de
PCM. Já a malha possui efusividade inicial mais reduzida, que foi compensada pelo
aumento de efusividade apresentada pela aplicação de PCM.
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5 CONCLUSÕES

Por meio deste trabalho constatou$se que é possível

produzir PCMs

encapsulados através da técnica de polimerização em emulsão e que estes
possuem propriedades de absorção e liberação de calor quando aplicados a artigos
têxteis.
Foram produzidos PCMs encapsulados que posteriormente foram aplicados em
tecidos. As propriedades térmicas dos PCMs antes e após a encapsulação foram
avaliadas por meio da técnica de DSC. Foi utilizado o processo de polimerização em
emulsão para produção dos encapsulados de PCM, alterando$se alguns reagentes e
a ordem de adição destes, na busca de obter PCMs encapsulados. Após a
encapsulação, os PCMs também foram analisados quanto ao tamanho médio de
partículas e em MEV de forma a avaliar sua estrutura e o tamanho dos
encapsulados obtidos. O PCM encapsulado foi então aplicado a dois artigos têxteis,
um tecido e uma malha. Os têxteis contendo PCM encapsulado foram analisados
com uma câmera de termografia por infravermelho onde se analisou o
comportamento dos mesmos durante o aquecimento e o resfriamento e com um
analisador de condutividade térmica para avaliar a condutividade e a efusividade
térmica destes artigos.
Das ceras analisadas, a que apresentou temperatura de fusão mais interessante
para aplicação em tecidos, do ponto de vista de tecidos que serão utilizadas em
controle térmico de temperaturas acima de 28°C, foi a cera Manteiga de Ucuúba que
apresentou uma temperatura de fusão da faixa de 43 a 47°C. Já do ponto de vista
de absorção de energia (∆H), a cera que apresentou um desempenho mais
interessante foi a cera Palmitato de Cetila com entalpia de fusão de cerca de
175 J/g.
Dos diferentes processos de produção das ceras o que apresentou melhor
resultado na produção de PCMs encapsulados possuía as seguintes características:
Utilização do impelidor do tipo turbina metálico.
Velocidade do reator na etapa de fusão da cera de 1400 RPM.
Adição fracionada do agente iniciador.
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Utilização do monômero HEMA.
A utilização do impelidor do tipo turbina metálico, melhorou a homogeneização
resultando em um produto mais estável. A adição fracionada do agente iniciador
permitiu que a polimerização dos monômeros ocorresse de forma gradual. Infere$se
que esta reação gradual tenha facilitado a encapsulação da cera.
Das diferentes formulações produzidas, a que apresentou melhor desempenho do
ponto de vista de encapsulação de PCMs foi a que teve uma quantidade maior de
monômero funcional em relação à quantidade de cera. Neste trabalho quando se
utilizou uma relação cera/monômero (g/g) a partir de 8/12 obtiveram$se melhores
resultados de encapsulação.
Quando se utiliza uma cera de alto ponto de fusão na produção de PCMs
encapsulados, ocorre um aumento da viscosidade do meio, o que acarreta na
formação de partículas maiores. Dessa forma, constatou$se nesse trabalho que a
cera com menor ponto de fusão (no caso a manteiga de ucuúba) favoreceu a
formação de partículas menores de PCMs encapsulados do que as formadas na
utilização da cera com maior ponto de fusão (no caso o palmitato de cetila).
A análise de MEV permitiu observar a formação de partículas reduzidas de
encapsulados de PCM. Do PCM palmitato de cetila pode$se observar que as
partículas formadas se apresentaram na faixa de 100 nm enquanto que o PCM
manteiga de ucuúba apresentou tamanhos de partícula na faixa de 50 a 80 nm.
Foi possível constatar também que o monômero funcional possui grande
influência na formação das partículas. A alteração no tipo de monômero funcional
levou à formação de partículas na escala nanométrica, no caso quando se utilizou o
monômero funcional HEMA.
Após a encapsulação dos PCMs estes foram então analisados em DSC, onde se
observou que mantiveram uma entalpia de absorção de energia. Esta entalpia foi
utilizada para determinar a eficiência de encapsulação onde se obteve uma
eficiência de 45 % na encapsulação do PCM palmitato de cetila e de 45 % do PCM
manteiga de ucuúba.
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Através da termografia por infravermelho, feita nos artigos têxteis, foi possível
observar que aqueles que continham PCM encapsulado apresentaram inicialmente
uma menor absorção de calor, contudo o calor absorvido foi liberado posteriormente
de forma gradativa no resfriamento. Isto é interessante, pois na maior parte das
aplicações, o que se espera de um tecido contendo PCM encapsulado é que este
absorva o calor gerado e posteriormente libere este calor de forma gradativa,
gerando um microclima controlado.
Utilizando a análise de condutividade e efusividade foi possível constatar que os
artigos têxteis contendo PCM apresentaram um comportamento diferente no tecido e
na malha, mas de forma a compensar uma absorção maior ou menor de calor do
artigo têxtil no qual estavam agregados.
Como sugestão de trabalhos futuros uma solução interessante é a utilização de
blendas (misturas de duas ou mais ceras) de forma a promover a sinergia de suas
propriedades, a fim de obter uma cera a ser utilizada como PCM que tenha boa
característica tanto do ponto de fusão (temperatura de trabalho do PCM) quanto da
entalpia (capacidade de absorção de energia) além de uma faixa de trabalho mais
extensa. Também poderiam ser avaliadas as propriedades térmicas do tecido após
alguns ciclos de lavagem para avaliar a perduração do PCM aplicado ao tecido.
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