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RESUMO – Neste trabalho foram sintetizadas, através da técnica de polimerização em 

miniemulsão, partículas de poliestireno e microgéis de estireno-divinilbenzeno 

utilizando-se surfactantes iônicos (Lauril Sulfato de Sódio-LSS) e não iônicos (RENEX 

95) como estabilizantes. Durante a reação foram realizadas análises de conversão por 

gravimetria, diâmetro de partículas por espalhamento de luz e a análise morfologica 

das partículas finais foi realizada através de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). A presença do surfactante não iônico RENEX 95, resultou em partículas 

maiores, maiores polidispersidades e menores taxas de polimerização. Foi verificado 

que a formação de microgéis não afetou significativamente a taxa de polimerização e 

morfologia das partículas sintetizadas, apesar de apresentar maior tendência à 

coagulação de partículas. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Redes poliméricas em escala micrométrica/nanométrica, os chamados microgéis, têm se 

tornado um importante tópico de estudo em diversas áreas às quais incluem ramos da química, 

física, medicina, farmácia e ciência dos materiais (Willems, 2018). 

Asua (2014) aponta que polímeros produzidos através de técnicas de polimerização em 

emulsão são “produtos por processo”, ou seja, suas principais propriedades são determinadas 

durante a polimerização, por isso é de extrema importância saber como as variáveis deste 

processo podem afetar as propriedades finais do produto. 

A técnica de polimerização em miniemulsão pode contornar os problemas intrínsecos da 

polimerização por emulsão convencional, neste processo pode ser idealizado um conceito de 

polimerização em fase heterogênea para geração de gotas de monômeros que sejam pequenas, 

homogêneas e estáveis, às quais podem ser então transformadas em partículas de polímeros 

através reações de polimerização (nano reatores) na dispersão final (Antonietti e Landfester, 

2002). Apesar de promissora, a técnica de polimerização em miniemulsão ainda é pouco 

utilizada para a formação de microgéis e pode ser um meio promissor para a formação de 

estruturas complexas envolvendo microgéis de uma forma mais controlada.  



 

 

O sistema estireno-divinilbenzeno (S-DVB) foi escolhido para a realização desse 

estudo, pois é um sistema classicamente utilizado para o estudo teórico da formação de 

polímeros reticulados e a grande quantidade de dados disponíveis na literatura torna mais 

conveniente a identificação de caracterísicas diretamente ligadas ao processo em estudo. 

 

2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

As reações foram realizadas em reator de vidro de 500 ml com camisa externa, a 

temperatura foi mantida em 70 ± 2°C e controlada através de um banho termostático que 

utiliza água como fluido de aquecimento e agitação no valor de 350 rpm em todas as 

condições apresentadas. Durante a reação foram retiradas amostras as quais foram submetidas 

às análises de conversão por gravimetria e diâmetro de partículas por espalhamento dinâmico 

de luz através do equipamento Zetasizer Nano ZS da marca Malvern Instruments, também foi 

utilizado o equipamento modelo Nova NanoSEM400 da empresa FEI company. nas análises 

de Microscopia Eletrônica de Varredura das amostras finais utilizado  

Antes da etapa reacional foram realizadas pré-emulsões monoméricas, emulsificando 

fase aquosa (água, surfactantes e agente tamponante) e fase orgânica (monômeros e 

coestabilizante). Em seguida a pré-emulsão formada foi levada para a etapa de 

homogeneização na qual foi utilizado equipamento T25 Ultra-Turrax com dispersor S25N-

25G, na rotação de 17500 rpm por 10 minutos, formando uma miniemulsão monomérica. 

Após o processo de homogeneização, a miniemulsão monomérica foi adicionada ao 

reator, nitrogênio gasoso borbulhado e aquecida até a temperatura de 70ºC. O iniciador 

previamente dissolvido na fase aquosa foi adicionado ao meio quando a mistura reacional 

atingiu a temperatura de 70ºC e então o cronômetro foi acionado.  

As condições nas quais as reações foram realizadas estão apresentadas na Tabela 1, 

     representa a porcentagem de DVB na mistura monomérica,    a porcentagem de 

surfactante sobre a fase orgânica,     é porcentagem de hexadecano (HD-coestabilizante) em 

relação aos monômeros e      representa a fração de surfactante não iônico (RENEX 95) na 

mistura de surfactantes. Foi utilizado 0,1% de APS (iniciador hidrossolúvel) em relação às 

duplas ligações iniciais em todos os experimentos. 

Tabela 1- Condições Experimentais utilizadas. 

Reagente Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 

      (DVB) 10 50 0 0 

   (surfactante) 2.5 2.5 2.5 1 

    (HD) 6 6 6 4 

      (RENEX 95) 0 0,5 0 1 

 

 



 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 apresenta os perfis de conversão global de monômeros dos experimentos 

realizados. Comparando-se o Exp. 1 e Exp. 3, pode ser observado que a adição de DVB 

(formação de microgéis) não alterou o perfil da curva de conversão global de monômeros, 

apenas atingindo um menor valor de conversão final.  

 

 

Figura 1 - Conversão global de monômeros 

 

Os experimentos nos quais foram utilizados apenas surfactantes aniônicos (Exp. 1 e 

Exp. 3) apresentaram um perfil exponencial de crescimento da conversão. Por outro lado, os 

experimentos nos quais foram utilizados RENEX 95 na mistura de surfactantes apresentam 

um período com perfil de crescimento constante da conversão. Esse comportamento pode ser 

observado no Exp. 2 (fsni=0,5), o qual apresenta um perfil de crescimento constante da 

conversão até por volta de 180 minutos e no Exp. 4 (fsni=1,0) que apresenta crescimento da 

conversão constante durante o tempo de reação estudado.  

Esse comportamento pode estar relacionado à estabilização estérica conferida por 

surfactantes não iônicos, aumentando a barreira entre a interface óleo-água dificultando a 

entrada dos radicais dentro das gotas e partículas, contribuindo para a diminuição da 

eficiência de captura de radicais.  

A Figura 2 apresenta o perfil de diâmetro de partículas obtido por espalhamento 

dinâmico de luz no decorrer da reação e micrografias das partículas obtidas , é possível notar 

uma oscilação inicial dos diâmetros de partículas para todas condições experimentais e uma 

posterior diminuição dos diâmetros no decorrer da reação. Esse comportamento está 

associado à baixa viscosidade das partículas na fase de nucleação das gotas e uma provável 

nucleação homogênea na fase posterior. 

Através das micrografias, é possível observar que as partículas obtidas nos 

experimentos nos quais foram utilizados surfactantes não iônicos (Exp. 2 e Exp. 4) 

apresentaram maiores diâmetros e maiores polidispersidades Isso ocorre, provavelmente, 



 

 

devido aos surfactantes não se distribuem igualmente para a estabilização das gotas e 

partículas. A adição de DVB ao sistema não causou diferenças significativas nas morfologias 

das partículas individuais, porém houve um aumento na tendência de agregação das 

partículas. 

 

Figura 2 - Diâmetro de partículas (nm) em função do tempo de reação e morfologia das 

partículas finais obtidas através de MEV. 

 

4. CONCLUSÕES 

A formação de microgéis através da polimerização S-DVB em miniemulsão não alterou 

significativamente a taxa de polimerização nem o diâmetro das partículas formadas, porém 

apresentaram uma tendência à coagulação. Experimentos realizados com RENEX 95 

(surfactante não iônico) na mistura de surfactante apresentaram maiores diâmetros de 

partículas e consequentemente menores taxas de polimerização. A maior polidispersidade das 

partículas sintetizadas utilizando misturas de RENEX 95 e LSS como surfactantes pode estar 

relacionada à heterogeneidade de distribuição dos surfactantes nas superfícies de gotas e 

partículas. 
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