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RESUMO 
 

Espumas de assentos personalizados para cadeiras de rodas se adaptam a 

anatomia do usuário, no entanto, ao passo que melhoram o posicionamento, podem 

influenciar negativamente no conforto térmico por aumentar a superfície de contato. 

O conforto térmico pode ser melhorado com materiais de mudança de fase (PCM), 

que devem ser aplicados protegidos por um invólucro para impedir seu escape na 

fase líquida. O invólucro mais comum são as microcápsulas. Assim, o objetivo dessa 

pesquisa é obter, aplicar e caracterizar microcápsulas com núcleo de material de 

mudança de fase, mais especificamente o eicosano, em espumas de PU flexível 

após sua expansão e tecido que recobre o assento, ampliando o efeito 

termorregulador desse material, reduzindo o tempo de aplicação e desperdício das 

microcápsulas. Essa é uma pesquisa de natureza aplicada, com técnica de pesquisa 

de documentação direta através de pesquisa em laboratório, objetivo descritivo e 

explicativo, com procedimento técnico experimental e abordagem quantitativa. 

Foram obtidas microcápsulas de eicosano com a variação de diferentes parâmetros 

e caracterizadas através de MEV, FTIR, granulometria, TGA e DSC. As 

microcápsulas foram inseridas em amostras de espuma com duas técnicas 

diferentes (filtração e aerografia) e essas amostras foram analisadas com um 

termógrafo para verificação do efeito termorregulador gerado. Pode-se concluir que 

a aerografia proporciona melhor aproveitamento de tempo e de material, ampliando 

os efeitos térmicos gerados na espuma flexível de PU. Também, o efeito térmico 

depende não apenas do tipo de microcápsula, mas da quantidade aplicada e sua 

distribuição pelo material. 

 

Palavras-chave: Microcápsulas. Conforto. Espumas de PU. Cadeira de rodas. Efeito 

térmico. 
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ABSTRACT 
 
Wheelchair custom seats foams can be adapt to the user’s anatomy nonetheless, 

although it can improve positioning, it influences negatively in thermal comfort as it 

increases the contact surface. Thermal comfort can be improved with phase change 

materials (PCM) that must be applied in a casing to prevent its escape in the liquid 

phase. The most common casing is the microcapsules. The main objective of this 

research is to obtain, apply and characterize PCM microcapsules, more specifically 

eicosane, into flexible PU foams after expansion and fabric that recovers the seat, 

enlarging the thermoregulatory effect of this material, reducing application time and 

microcapsule waste. It is a study of applied nature, research technique of direct 

documentation through laboratory investigation, descriptive and explanatory 

objective, and experimental technical procedure generating quantifiable data. 

Eicosane microcapsules were obtained varying different parameters and 

characterizes through SEM, FTIR, granulometry, TGA and DSC. The microcapsules 

were inserted into foam samples with two different techniques (filtration and 

aerography). These samples were analyzed through a thermographer to verify its 

thermoregulatory effect. It can be concluded that aerography has better use of time 

and material, improving the overall thermal effect in PU foam. Additionally, the 

thermal effect depends not only in the type of microcapsule, but also in quantity 

applied and distribution through out the material 

 

Keywords: Microcapsules. Comfort. PU foams. Wheelchair. Thermal effect. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Johnston e Bonetti (2004), deficiência pode ser definida como 

limitações nas atividades resultando de fatores patológicos ou biomecânicos como 

inflamação nas juntas, danos cerebrais, idade ou limitações sensoriais. Também 

pode surgir de diferentes problemas, desde teratogenicidade ou como resultado de 

acidentes e doenças.   

A rotina das pessoas com deficiência inclui o uso de diferentes produtos que 

podem ajudar no seu desenvolvimento físico e psicossocial, o que afeta diretamente 

sua qualidade de vida. (JUNG et al., 2015, SAWADA et al., 2014). Um dos 

equipamentos que recebem bastante atenção para pessoas com mobilidade 

reduzida é a cadeira de rodas. Segundo Jung et al. (2015), a cadeira de rodas é um 

dos equipamentos mais importantes que podem prover os meios de ir e vir para 

essas pessoas, ou seja, sua independência. Hunt et al. (2004) afirmam que as 

cadeiras de rodas possuem projetos diferentes que visam atender as necessidades 

específicas de seus usuários, podendo variar em material, forma, peso, durabilidade 

e custo. 

Mesmo com tantos projetos de cadeiras de rodas desenvolvidos, este 

equipamento ainda é foco de diversos estudos atuais, tais como de Jung et al. 

(2015), Sawada et al. (2014) e Hollington et al. (2014). Uma das áreas que dá 

suporte para a pesquisa de produtos e serviços para atender as necessidades das 

pessoas com deficiência é a Tecnologia Assistiva (TA). Um dos recursos da TA é a 

adequação postural que é desenvolvida, na maioria das vezes, com o uso 

equipamentos como superfícies de apoio para cadeira de rodas, as quais podem 

apresentar-se em diversos modelos utilizando diferentes materiais. (PRESTES, 

2010). 

Um dos itens da cadeira de rodas que recebe bastante atenção é o sistema 

de suporte. Segundo Zacharkow (1988), esse sistema compreende a cadeira de 

rodas, seu assento e o encosto, que normalmente são produzidos com espumas 

flexíveis de poliuretano (PU). Um dos maiores problemas enfrentados por usuários 

de cadeiras de rodas, que está diretamente ligado às superfícies de suporte, são as 

úlceras de pressão. A principal causa da ulceração é a distorção mecânica dos 

tecidos por forças compressivas e de cisalhamento, resultando na constrição dos 

vasos sanguíneos com subsequente isquemia e hipóxia. Este fato frequentemente 
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ocorre em pacientes que ficam na mesma posição em contato com superfícies de 

suporte como assentos e colchões. (Id.). 

Anderson e Kalrsmark (2008) afirmam que a temperatura possui influencia na 

viabilidade tecidual e, assim, na formação de úlceras, já que o tecido úmido é 

mecanicamente mais fraco que o tecido seco, levando ao aumento da maceração e 

escoriação. Para Nicholson et al. (1999), o superaquecimento da pele também 

aumenta as demandas metabólicas das células com a elevação do consumo de 

oxigênio, comprometendo ainda mais as áreas isquêmicas. Adicionalmente, a 

presença de umidade e úlceras podem aumentar a atividade microbiológica e o risco 

e infecção. (Id.).  

Os sistemas de suporte desempenham um papel importante na dissipação do 

calor e umidade na interface pele/suporte para manter o microclima da pele 

(FINESTONE  et al., 1991), além disso, existem evidências que a temperatura na 

interface corpo-assento pode representar um papel importante na avaliação do 

conforto. (CENGIZ; BABALIK, 2007). O regulamento de um microclima fisiológico 

normal da pele é necessário para manter o equilíbrio térmico entre o calor ganho 

com os processos metabólicos do corpo e as perdas de calor da pele para o 

ambiente. Este efeito termorregulador pode ser obtido com a presença de materiais 

de mudança de fase (SÁNCHEZ et al, 2010), do inglês Phase Change Materials 

(PCM). 

Pode-se ver que o uso de materiais de mudança de fase é usual para 

aprimoramento do efeito termorregulador. (CASTELL; SOLÉ, 2015, SAFAVI; AMANI-

TEHRAN; LATIFI, 2015). Esses materiais podem absorver e liberar energia quando 

passam do estado líquido para o gasoso e vice-versa, melhorando a estabilidade 

térmica de outros materiais.  São conhecidos mais de 500 diferentes PCMs, 

incluindo a água. (BAETENSA; JELLEA; GUSTAVSEN, 2010). Segundo Sánchez et 

al. (2010), dentre os mais comumente usados estão aqueles da família das 

parafinas, como o eicosano.  

De acordo com Giro-Paloma, Konuklu e Fernández (2015) e Safavi, Amani-

Tehran e Latifi (2015), para evitar que esses materiais sejam desperdiçados durante 

a fase líquida, a área de microencapsulação se tornou área de interesse. O uso de 

microcápsulas apareceu há algum tempo em diferentes segmentos e seu uso é 

acentuado na indústria cosmética, farmacêutica, de design médico e produção de 

tecidos. (MADENE et al., 2006, MONLLOR; BONET, 2007). 
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As microcápsulas são divididas em duas partes, o núcleo, que é a parte ativa, 

e a casca, que protege o material ativo da atmosfera. (MADENE et al., 2006). Muitos 

métodos de encapsulamento de parafina são usados, como polimerização in situ, 

polimerização interfacial e coacervação complexa. Segundo Jin et al. (2008), dentre 

estes métodos de encapsulamento, a polimerização in situ é mais favorável. 

O uso de microcápsulas pode facilitar a incorporação dos PCMs nos materiais 

dos assentos, tais como espumas de PU. (SAFAVI; AMANI-TEHRAN; LATIFI, 2015). 

De fato, já há pesquisas focando na incorporação de PCMs microencapsulados em 

tecidos (JIANG et al. 2008, NEJMAN et al., 2014, SALAÜN; VROMAN; ELMAJID, 

2012) e em espumas de PU (BAETENS; JELLEA; GUSTAVSEN, 2010, DA SILVA, 

2009, FOK; TAN; SUA, 2011, KUZNIK et al., 2011, MARCUZZO, 2012), tanto para 

assentos de cadeiras de rodas, quanto para outros fins.  

No entanto, grande parte das pesquisas que visam incorporar microcápsulas 

em espumas de PU colocam as micropartículas na solução poliméricas antes de sua 

reação e expansão. No caso de assentos personalizados, como os desenvolvidos 

em estudos no Laboratório de Design e Seleção de Materiais  (LdSM), a espuma é 

cortada após sua expansão seguindo a geometria do usuário.  

O estudo inicial sobre a aplicação de microcápsulas de eicosano com a 

espuma já expandida de Marcuzzo (2012) mostrou a técnica de impregnação, na 

qual a espuma é imersa em um líquido contendo microcápsulas. Mesmo que esta 

técnica impregne as microcápsulas, é necessário deixar a espuma nessa mistura por 

12h com agitação, o que, em escala industrial, dificulta o processo. Além disso, há 

muito material desperdiçado, ao passo que nem todas as microcápsulas que estão 

no líquido são transferidas para a espuma. Todos esses fatores influenciarão no 

custo final do processo. 

Assim, o problema dessa pesquisa reside na questão: é possível obter 

microcápsulas com material de mudança de fase e incorporá-las após a expansão 

das espumas flexíveis de PU, ampliando o seu efeito termorregulador e reduzindo o 

tempo de incorporação e desperdício das microcápsulas?  

Nesta tese, trabalha-se com duas hipóteses. A primeira é que, ao estudar 

processos de obtenção de microcápsulas, seja possível obter micropartículas com 

núcleo  eicosano, material de mudança de fase, que são conhecidos por sua 

capacidade termorreguladora, e melhorar o efeito de termorregulação das espumas 

flexíveis de PU. Na segunda, é suposto que ao investigar e testar outros processos 
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de incorporação das micropartículas nas espumas flexíveis de PU já expandidas, é 

possível diminuir o tempo de inserção e reduzir o desperdício das microcápsulas, o 

que refletirá no custo final do produto. 

O objetivo geral da pesquisa tem seu enfoque em: obter, aplicar e caracterizar 

microcápsulas com núcleo de material de mudança de fase, mais especificamente o 

eicosano, em espumas de PU flexível após sua expansão, ampliando o efeito 

termorregulador desse material, reduzindo o tempo de aplicação e desperdício das 

microcápsulas. 

Como objetivos específicos, pretendeu-se clarificar o que são equipamentos 

de Tecnologia Assistiva, com foco na cadeira de rodas e os problemas que podem 

gerar para as pessoas com deficiência; estudar o que é conforto térmico, quais as 

variáveis que influenciam no conforto térmico e como isso afeta a vida as pessoas 

com deficiência; investigar métodos de obtenção de microcápsulas, focando 

naquelas com núcleo de materiais de mudança de fase, focando mais 

especificamente na família das parafinas; investigar métodos de aplicação das 

microcápsulas em materiais diversos, gerando informações que poderão ser 

transpostas ao problema da pesquisa; testar e verificar quais métodos de obtenção 

de microcápsulas promovem máximo aproveitamento, sem desperdício de material; 

analisar processos de inserção das microcápsulas nas espumas flexíveis de PU 

após a expansão, focando na diminuição do tempo de aplicação e reduzindo o 

desperdício das microcápsulas; verificar o efeito termorregulador gerado nas 

espumas flexíveis de PU com a inserção das microcápsulas com núcleo de 

eicosano. 

Dada a justificativa descrita nesse capítulo, essa é uma pesquisa de natureza 

aplicada, já que objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência, 

mas que, no futuro, os dados aqui levantados possam ser aplicados na área da 

Tecnologia Assistiva. Foram obtidas e caracterizadas microcápsulas de eicosano 

com a variação de diferentes parâmetros; aplicadas em amostras com duas técnicas 

diferentes e essas amostras foram analisadas para verificação do efeito 

termorregulador gerado. Dadas as técnicas utilizadas, é uma pesquisa experimental 

de documentação direta através de pesquisa em laboratório, possuindo objetivo 

descritivo e explicativo, com procedimento técnico experimental e abordagem 

quantitativa.  



	   21 

No capítulo que segue, de revisão de literatura, serão abordados temas como 

TA, superfícies de suporte de cadeiras de rodas, conforto térmico, PCMs, 

microencapsulação e técnicas de incorporação de microcápsulas em espumas e 

outros materiais como tecidos. No terceiro capítulo os materiais e métodos utilizados 

para os experimentais serão detalhados. No quarto capítulo, todos os resultados 

coletados serão descritos e explicados. Por fim, será realizado o fechamento com o 

capítulo de conclusão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 Este capítulo aborda os principais temas envolvidos nesta pesquisa, iniciando 

por uma breve revisão do conceito de TA, como a cadeira de rodas se insere dentro 

desse, e alguns aspectos a serem considerados sobre a postura sentada, que afeta 

diretamente as pessoas com deficiência. Na sessão 2.2, é abordado o conceito de 

conforto, com foco no conforto térmico. Adiante, serão revisados os materiais de 

mudança de fase, dando destaque para àqueles que podem auxiliar no microclima 

humano. Por fim, é apresentada uma revisão sobre microcápsulas, sua obtenção e 

formas de aplicação em espumas de poliuretano.  

 
2.1 TECNOLOGIA ASSISTIVA E POSTURA SENTADA 

 
Para García e Galvão Filho (2012), a TA pode ser entendida como recursos e 

serviços que ampliam as habilidades funcionais de pessoas com deficiência, 

promovendo a vida independente e sua inclusão. Cezario e Pagliuca (2007) dizem 

que, por prover independência, locomoção, educação saúde entre outros aspectos, 

seus principais objetivos são a acessibilidade, a qualidade de vida e a inclusão. 

O termo Assistive Technology, foi criado em 1988 como importante elemento 

jurídico dentro da legislação norte-americana conhecida como Public Law 100-407 

(Lei Pública), que compõe, com outras leis, o ADA - American with Disabilities Act 

(Ato de Deficiências Americano – Estados Unidos). Este conjunto de leis 

regulamenta os direitos dos cidadãos com deficiência nos Estados Unidos, além de 

prover a base legal dos fundos públicos para compra dos recursos que estes 

necessitam. No Brasil, é usado como como Tecnologia Assistiva (ROCHA; 

DELIBERATO, 2012), sendo que o termo “assistiva” foi criado e não existe, ainda, 

nos dicionários da língua portuguesa, sendo oficial seu uso desde 20 de abril de 

2007 pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH).  

A TA provê produtos e serviços que, para melhor atendimento, são divididos 

de acordo com os objetivos dos seus recursos para a formação do auxílio, ou como 

afirma Berch (2008), “são organizados ou classificados de acordo com objetivos 

funcionais a que se destinam”. Uma das classificações mais utilizadas é a HEART, 

que foi apresentada em documento da EUSTAT (Empowering Users Through 

Assistive Technology), elaborado por um grupo de pesquisadores de vários países 
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da União Europeia. Outra classificação sugerida é a do Assistive Technology 

Applications Certificate Program (ATACP - Programa de Certificação em Aplicações 

da Tecnologia Assistiva), do College of Extended Learning and Center on 

Disabilities, da California State University de Northridge. No Brasil, Berch (2008), 

adaptou estas classificações para as necessidades dos usuários que residem no 

país, gerando 11 diferentes recursos: (i) auxílios para a vida diária e vida prática, (ii) 

comunicação aumentativa e alternativa (CAA), (iii) auxílios para cegos ou para 

pessoas com visão subnormal, (iv) auxílios para pessoas com surdez ou com déficit 

auditivo, (v) adaptações em veículos, (vi) recursos de acessibilidade ao computador, 

(vii) sistemas de controle de ambiente, (viii) projetos arquitetônicos para 

acessibilidade, (ix) órteses e próteses, (x) adequação postural, e (xi) auxílios de 

mobilidade.  

A cadeira de rodas está inserida nos dois últimos grupos (x e xi) – adequação 

postural e auxílios de mobilidade. Os auxílios para a mobilidade dizem respeito a 

todos os equipamentos ou reabilitações que ajudem a pessoa a se locomover com 

maior facilidade. Incluem, além das cadeiras de rodas, bengalas, muletas, 

andadores, carrinhos e scooters. Já a adequação postural se refere a todos os 

recursos que possam melhorar as posturas, tanto de pé quanto sentado.  

Para prover maior adequação postural, estes equipamentos são constituídos 

de vários itens, que podem ou não ser inseridos na cadeira, dando opção para o 

usuário colocar apenas aqueles que irão auxiliar sua deficiência. Os itens mais 

comuns são apoio de cabeça, utilizados por pessoas que não possuem tônus 

muscular no pescoço e, logo, necessitam de algo para mantê-la ereta; encosto, 

provendo apoio para coluna; apoios laterais para o tronco, principalmente para 

usuários que não conseguem sustentar a parte superior do corpo; assento, 

distribuindo a pressão do corpo; abdutor, para manter as pernas separadas; apoio 

para pés, para mantê-los no lugar e protege-los das rodas; cinto de segurança, 

também para pessoas que não possuem conforto motor e para aquelas que 

apresentam espasmos, que levam ao usuário cair da cadeira; e mesa de apoio, pois 

muitas vezes devido ao tamanho da cadeira, não é possível de aproximar de mesas, 

assim, esta serve para facilitar as atividades diárias. Na figura 1 é possível visualizar 

uma cadeira de rodas com todas as adaptações assim como estas indicadas em 

desenho esquemático.  
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Figura 1 - Adaptações de um assento para adequação postural 

 
Fonte: Mix Car1  

 

Um dos itens de grande importância são as almofadas que constituem o 

assento, comumente chamadas de superfícies de suporte. Sua importância reside 

no fato que estas, segundo Hollington et al. (2014), podem garantir um cuidado 

maior com manutenção da integridade tecidual, manejo da função digestiva e 

respiratória, assim como prevenção de deformidades esqueléticas. Para Carconea e 

Keir (2007), o papel das superfícies de suporte é atenuar as tensões exercidas sobre 

a coluna vertebral, relaxando a musculatura, mantendo coluna ereta, a lordose 

lombar2 e aumentando o conforto.  

 A posição sentada já é estudada extensivamente no campo da Ergonomia3, 

focando principalmente na postura de usuários em postos de trabalho, visando 

melhorar as atividades diárias que normalmente são repetitivas. No entanto, a TA 

foca a posição sentada no campo da adequação postural, visando diminuir os danos 

causados por horas nas cadeiras de rodas. O sub-capítulo 2.2 irá tratar de todos os 

                                            
1 Disponível em http://www.mixcar.srv.br/pro_cav_postura.html, acesso a 20/04/2013. 
2 A lordose é normal (lordose fisiológica) na região cervical e lombar. É anormal quando se situa em 
outra parte da coluna vertebral ou quando é muito acentuada, neste caso fala-se em hiperlordose. 
3 “A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem”. (IIDA, 1993), 
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aspectos envolvidos na posição sentada e as consequencias que esta pode gerar 

para usuários de cadeiras de rodas. 

 

2.1.1 Posição sentada e úlceras de pressão  
 

A postura sentada é considerada, por Kyung e Nussbaum (2008) como 

potencialmente prejudicial à saúde, sendo um dos maiores contribuintes para vários 

problemas nos músculos e no esqueleto, gerando, por exemplo, dor na parte inferior 

das costas. Pessoas com deficiência, que têm problemas no tônus, e que 

necessitam de uma cadeira de rodas como seu principal meio de mobilidade e de 

sentar, acabam sofrendo problemas posturais únicos (TREFLER; SCHMELER, 

2001), junto com problemas gerados pela distribuição do peso corpóreo nas 

superfícies de suporte. 

Para as pessoas que não possuem restrições na mobilidade, o alívio do 

desconforto durante a rotina diária é realizado através de movimentos pequenos e 

inconscientes do corpo ou ajustes posturais que mantêm desconforto em níveis 

toleráveis. Para as pessoas com deficiências, o desconforto e a dor gerado por 

horas sentado na cadeira de rodas durante o dia pode ser um problema crônico. 

Devido à  doenças neuromusculares, são muitas vezes incapazes de ajustar a 

posição do corpo para atingir a redistribuição adequada de forças de apoio. Além do 

potencial para a formação de úlceras de decúbito, muitas pessoas desta população 

passam por períodos intoleráveis de desconforto, o que pode levar a reduzida 

participação nas atividades diárias, incluindo trabalho, educação e recreação. 

(HOBSON; CRANE, 2001). 

O conforto mecânico está estritamente ligado com o surgimento de úlceras de 

pressão e os cadeirantes são o maior grupo de risco, assim como afirma Brienza et 

al. (2010), já que a restrição na mobilidade impede o reposicionamento 

independente, e este tende a ser o maior fator para o desenvolvimento de úlceras de 

pressão. As úlceras de pressão são também chamadas de úlceras por pressão, 

úlceras de decúbito e escaras de decúbito, e “são lesões originadas em partes 

moles – pele, tecido subcutâneo, tecido adiposo e músculo”. (MORAES, 2009).  

A maioria dos autores estão em consenso quanto às causas das úlceras de 

pressão. Para Wada, Teixeira Neto e Ferreira (2010), elas ocorrem com o acúmulo 

de pressão sobre tecidos de sustentação de peso. Rosenthal et al (2003) afirma que 
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as úlceras de pressão se desenvolvem em pacientes sentados ou restritas ao leito, 

quando, ao longo do tempo, a pressão local sobre os tecidos moles que recobrem 

proeminências ósseas excede a pressão de enchimento capilar. Já segundo 

Stockton, Gebhardt e Clark (2009), estas são geradas pela combinação de muitas 

horas na mesma posição (frequentemente incorreta) com altas cargas sobre 

pequenas áreas do corpo, aumentando a pressão que induz danos nos tecidos 

moles. Eles também afirmam que os indivíduos mais propensos a desenvolvê-las 

são aqueles com mobilidade restrita ou deficiência neurológica. 

 Nicholson et al. (1999) destaca ainda como causa a distorção mecânica por 

forças compressivas e de cisalhamento, resultando na constrição dos vasos 

sanguíneos com a subsequente isquemia e hipóxia. Os autores afiram que essas 

duas condições são as que mais causam necrose no desenvolvimento de úlceras de 

pressão. Brienza et al. (2001) concorda com este fato, ao afirmar que os 

mecanismos de formação de úlcera de pressão são caracterizados por vários 

elementos chave, incluindo a amplitude, a orientação e a distribuição de forças sobre 

a superfície do corpo e as deformações dos tecidos associados com essas forças.  

No entanto, apesar de considerar estes fatores como causas, Brienza et al. 

(2010) destaca que é importante notar que outros fatores influenciam na formação 

de úlceras de pressão. Uma contabilidade estendida de formação de úlcera de 

pressão deve incluir não só os fatores mecânicos como um agente causador 

primário, mas também outros agentes que contribuem como a fricção, calor, 

umidade, incontinência, desnutrição, e um nível alterado de consciência.  

Mesmo com algumas discordâncias, todos os pesquisadores citados (ibid) 

são unânimes ao afirmar que as úlceras podem ocorrer no paciente quando deitado 

ou sentado em suportes inadequados, principalmente colchões, cadeiras e assentos. 

As superfícies de suporte devem dar o apoio suficiente para o corpo, assim como 

contorná-lo para dar uma melhor distribuição da pressão pela superfície. (HÄNEL; 

DARTMAN; SHISHOO, 1997).  

É também importante ressaltar que o local de origem dos decúbitos não se 

situa na superfície da pele, mas em planos mais profundos, geralmente no tecido 

muscular ao redor de proeminências ósseas. (BOUTEN et al., 2003, WADA; 

TEIXEIRA NETO; FERREIRA, 2010). No caso da posição sentada, estas 

correspondem às tuberosidades isquiáticas, aos trocânteres femorais e ao sacro 

(MORAES, 2009), que podem ser visualizados na figura 2. As úlceras adquiridas 
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pela posição sentada são um problema particularmente importante para usuários de 

cadeiras de rodas (BRIENZA et al., 2010), pois devido à extensão dessas lesões, 

seu tratamento é altamente difícil, fazendo com que o paciente fique até meses em 

uma cama para as curar totalmente. 

 
Figura 2 – Proeminências ósseas da coluna 

 
Fonte: Stockton, Gebhardt e Clark (2009). 

 

 As úlceras de pressão surgem aos poucos e são classificadas em 4 estágios, 

segundo o European Pressure Ulcer Advisory Panel. (DEALEY; LINDHOLM, 2006). 

O primeiro estágio consiste em uma leve alteração na pele, normalmente uma 

macha vermelha em pele claras e azulada ou purpúrea em peles escuras. Como a 

mudança não é brusca, normalmente passa desapercebida, mas há outras 

propriedades que indicam ser uma úlcera por pressão: a temperatura da pele, tanto 

mais quente quanto mais fria; a consistência da pele, que pode estar endurecida ou 

amolecida; e para aqueles que possuem sensibilidade na pele, o local apresenta dor 

ou coceira. No segundo estágio já ocorre perda parcial da espessura da pele 

(epiderme e/ou derme). A úlcera se apresenta como uma bolha ou pequena ferida 

na pele, sendo ainda superficial. O terceiro estágio é caracterizado por uma perda 

significativa de espessura da pele. Apresenta lesão ou necrose do tecido 

subcutâneo, quase até fáscia. No quarto estágio o tecido está extensamente 

destruído, apresentando necrose e até lesão muscular e óssea, com ou sem perda 

de toda a espessura da pele. Caso a úlcera não seja identificada no início, ela pode 
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evoluir rapidamente para os outros estágios, sendo os últimos os de mais difícil 

tratamento (Id.). Na figura 3 é apresentada uma ilustração mostrando como as 

úlceras de pressão ocorrem nos tecidos. 

 
Figura 3 – Estágios de formação das úlceras de pressão 

 

 
 

Fonte: Pathology Clicks4. 

 

Segundo Moraes (2009), um dos componentes do assento que recebem 

especial atenção para lidar com esse problema são as almofadas que constituem a 

base, “visto que elas são responsáveis por sustentar a maior parte do peso do 

usuário, e as regiões do corpo em contato com ela ficam submetidas a grandes 

pressões.” Segundo Moraes (2009), “o modo mais direto e intuitivo de diminuir a 

compressão sobre o assento – dessa forma diminuindo o risco – consiste em fazer 

com que ela seja distribuída por uma área maior”.  

Assim, a integridade do tecido é mantida, reduzindo pressões perto de 

proeminências ósseas, acomodando deformidades ortopédicas através da imersão, 

irregularidades envolventes na interface para a redução dos gradientes de alta 

pressão, e também, calor e umidade. A figura 4A mostra a posição sentada em uma 

cadeira normal, sem almofada; a figura 4B mostra como uma almofada comum 

acomoda as proeminências ósseas; e a figura 4C mostra o funcionamento de uma 

almofada que aumenta o contorno, ampliando o contato entre o usuário e a 

superfície de suporte. 

 

 

 

                                            
4  Disponível em: http://reniafisio102pathologyclicks.blogspot.com.br/2010/08/estagios-da-ulcera-por-
pressao-decubito.html, acessado em 30/05/2013. 
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Figura 4 – Funcionamento dos assentos com e sem almofadas 

 
Fonte: Moraes (2009). 

Notas: (A) superfície sem almofada; (B) superfície com almofada e (C) superfície com almofada 
que aumenta o contorno. 

 

As espumas são o estado da arte como materiais de amortecimento e são os 

mais utilizados na confecção de assentos. Devido à sua espessura e poros, o que, 

por vezes, não são ligados uns aos outros, estes materiais fornecem um transporte 

do suor limitado. (BARTELS, 2003). Essas almofadas podem variar pela densidade 

da espuma, mas a mais utilizada é a de 50 kg/m3. Elas possuem um formato padrão 

anatômico, com leves curvas para ajudar no melhor acomodo do usuário. Possuem 

vantagens como o baixo custo e estabilidade, além de ser fácil posicionar na cadeira 

de rodas.  

As almofadas anatômicas de PU encontradas no mercado vão contra ao que 

Moraes (2008) afirma como ideal, que é aumentar a área de contorno. A grande 

maioria não consegue acomodar as deformidades dos usuários – quando há –, 

aumentando os picos de pressão nessas áreas. Uma opção que vem sendo 

desenvolvida são os assentos personalizados (BRIENZA et al., 1992; 

BROUGHTON; DILABIO; COOPER, 2001; SILVA, 2011), que possuem a exata 

forma do usuário, aumentando a área de contato, resultando em uma melhor 

distribuição de pressão e posicionamento. 

Os assentos personalizados incialmente foram pensados para crianças com 

paralisia cerebral que, segundo Moraes (2009), “podem apresentar alterações de 

tônus muscular e de reflexos neurológicos, deformidades congênitas da coluna 

vertebral e dos membros, e limitação ou ausência de controle postural”. Essas 

superfícies de suporte são elaboradas a partir de moldes construídos sob medida, 

gerando assim, a exata geometria do usuário, para tentar replicá-la na superfície de 

suporte escolhida, normalmente uma espuma de PU.  

Uma equipe multidisciplinar do Laboratório de Design e Seleção de Materiais 

(LdSM) localizado da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), realizou um estudo sobre assentos personalizados para crianças 
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da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). O estudo consistiu em 

obter a forma do corpo do usuário através de moldes feitos por profissionais da 

saúde tanto em gesso e com colchões de vácuo, quanto pela digitalização direta do 

paciente. Segundo testes realizados por Prestes (2011), a forma de obtenção que 

gera a forma mais exata do usuário é o molde de gesso, que também apresenta 

vantagens como o baixo custo e a possibilidade de ser realizado em qualquer 

estabelecimento que tenha em sua equipe um profissional da saúde que saiba qual 

a melhor posição colocar o paciente. Os moldes  de gesso gerados (figura 5A) são 

então digitalizados usando um scanner 3D (figura 5B), os dados coletados são 

transpostos para um programa CAD/CAM (figura 5C) e processados para que a 

forma fosse adequada para a usinagem CNC (figura 5D). Os assentos são 

diretamente usinados na espuma (figura 5E), garantindo a precisão das formas. 

(BERETTA, 2011; SILVA, 2011). Na figura 5F é possível visualizar o assento 

personalizado produzido, inserido na cadeira de rodas. 

 
Figura 5 – Processo de obtenção do assento personalizado 

 
Fonte: Silva (2011). 

Notas: (A) Obtenção do molde de gesso; (B) Digitalização 3D do molde de gesso; (C) 
processamento dos dados; (D) programação de usinagem; (E) usinagem do assento; (F) 

assento finalizado. 
 

Depois que o assento é finalizado, ainda é necessário realizar uma “prova” 

com o usuário. Este passo é importante para realizar pequenos ajustes no assento, 

como uma parede muito alta que possa impedir que o usuário se movimente 

adequadamente. Na figura 6A é possível visualizar o assento antes de ajuste, e na 
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figura 6B, depois de ter sido avaliado por profissionais da saúde e ajustado. 

Normalmente, a altura das laterais é deixada maior, para que assim não seja 

necessário realizar outro assento, pois uma lateral muito baixa não provê o 

posicionamento necessário. 

 
Figura 6 – Ajustes no assento personalizado 

 
Fonte: Silva (2011). 

Notas: (A) Assento em o ajuste; (B) Ajuste realizado na lateral. 
 

 Para analisar se os assentos estavam provendo maior distribuição de 

pressão, foi realizado um teste com um tapete com sensores que medem a pressão 

localizada (tapete flexível do sistema FSA – Force Sensitive Applications – SoftFlex 

Seat Sensing Mat, da marca Vista Medical, com formato quadrado de 400x400mm, 

com 256 sensores distribuídos em uma matriz de 16x16). O usuário foi colocado em 

seu assento, sobre o tapete, e foi medido primeiramente o assento que ele já 

utilizava (normalmente almofada de PU padronizada ou escavada manualmente), e 

depois foi verificada a pressão do assento personalizado produzido. Todos os 

assentos realizados na pesquisa apresentaram resultados superiores aos assentos 

que os usuários usavam, minimizando os picos de pressão. Para exemplo, pode ser 

visualizado na figura 7 os resultados de um assento. O mapa da figura 7A 

corresponde ao assento que o usuário utilizava, escavado manualmente, e o mapa 

da figura 7B ao assento personalizado. O assento aparece em vista superior, tal 

como ocorreu com os resultados das digitalizações. Observou-se a melhor 

distribuição de pressão no assento personalizado, ocupando uma maior área e não 

apresentando picos relevantes de pressão. O usuário apresentava uma assimetria, 

assim, seu peso está mais distribuído para um lado do assento. O assento escavado 
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manualmente apresentou uma pressão mais concentrada nas tuberosidades 

isquiáticas (área menor), que podem ser visualizadas em vermelho na figura 7B. 

 
Figura 7 – Medições da distribuição pressão nos assentos 

 
Fonte: Silva (2011). 

Notas: (A) Assento escavado manualmente; (B) Assento personalizado. 
 

 Também foi feita a validação medindo o calor emanado da superfície do 

assento, através de um termógrafo. O usuário ficou posicionado no assento por 

20min, logo após ser retirado do assento, a superfície foi termografada, gerando um 

mapa do calor da superfície. A exemplo, é possível ver na figura 8 os resultados da 

termografia do paciente mencionado anteriormente. As áreas amarelo clara e branca 

são referentes às maiores temperaturas. Na figura 8A, o assento escavado 

manualmente é mostrado, e é possível notar que o calor concentra-se no meio do 

assento, apresentando picos nas pernas. Na figura 8B, mostra que o assento 

personalizado aumentou a área de contato e assim, consequentemente, melhorou a 

distribuição da temperatura. 

 
Figura 8 –  Medição da temperatura realizada no assento 

 
Fonte: Silva (2011). 

 Notas: (A) Assento escavado manualmente; (B) assento personalizado. 
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 Enquanto para a pressão é bom que a área de contato aumente, para a 

temperatura o resultado é inverso: quanto maior a área de contato, a isolação pode 

ser maior (dependendo do material de apoio). Isso pode ocasionar o aumento da 

temperatura na interface usuário/assento. Na figura 7, pode-se ver através da barra 

lateral, que a temperatura máxima vou de 32°C, sendo que no dia que as medições 

foram feitas era inverno e a temperatura estava por volta de 12°C. Assim, a 

tendência é que a temperatura aumente conforme o ambiente, e esse calor em 

excesso gerado pode causar problemas como sudorese, além do desconforto para o 

usuário. Para entender a relação do conforto e da temperatura, o próximo capítulo 

abordará as questões fisiológicas do corpo humano quanto ao conforto térmico, 

como esse pode ser percebido e avaliado nas superfícies de suporte, além das 

consequencias de uma temperatura inadequada nos assentos de cadeiras de rodas 

para as pessoas com deficiência.  

 

 

2.2  CONFORTO TÉRMICO 

 

 Antes de abordar o conforto térmico, é importante entender brevemente o que 

é conforto e quais as definições que estão atreladas a esse termo, principalmente 

porque existem várias discordâncias no significado do termo. Segundo Linden, 

Guimarães e Tabasnik (2005), “o seu conceito é subjetivo, depende em grande parte 

da percepção da pessoa que está experienciando a situação, não existindo uma 

definição universalmente aceita”. Smith, Andrews e Wawrow (2006) também 

afirmam que o conforto é uma construção subjetiva sendo difícil de interpretar, medir 

e especificamente definir devido a sua natureza psico-fisiológica. Assim, mesmo que 

o conforto seja um dos temas mais importantes para as sociedades 

contemporâneas, relacionando-se com questões de mercado e de saúde, ainda é 

difícil defini-lo.  

O conforto surge a partir da palavra latina cumfortare, que é derivada de cum-

fortis, que significa aliviar a dor ou a fadiga. Portanto, desde a origem da palavra, 

seu conceito está ligado com o desconforto, que se torna o foco de suas definições. 

Como o conceito de Hertzberg (1958), um dos primeiros a conceituar o conforto, que 

afirma que é este a ausência do desconforto. Shen e Parsons (1996) também 

relacionam o conceito de conforto com o desconforto, considerando-o como uma 



 

 

34 

sensação genérica e subjetiva que surge quando a homeostase fisiológica humana, 

o bem- estar psicológico, ou ambos, são afetados negativamente.  

Essas definições que relacionam o conforto com o desconforto foram 

questionadas, já que não implicam necessariamente em uma reposta positiva, que 

deveria estar presentem na percepção do conforto, como afirmam Linden, 

Guimarães e Tabasnik (2005). Assim, outros conceitos mais abrangentes de 

conforto, que englobam também a motivação e o contexto de uso, foram surgindo já 

que a ausência do desconforto não resulta automaticamente em conforto.  

Zhang, Helander e Drury (1996) afirmam que o conforto é um conceito 

extremamente complexo que envolve a ausência de desconforto, mas também a 

presença de uma série de percepções positivas que vão além, assim como incluem 

a estética. Richards (1980) também destaca os aspectos positivos do conforto, 

salientando que é um estado que envolve uma sensação de bem-estar subjetivo, em 

reação a um ambiente ou situação. Slater (1985), afirma que o conforto é “um 

estado prazeroso de harmonia fisiológica, física e psicológica entre o ser humano e 

o ambiente”. 

Segundo os autores que destacam os aspectos positivos e prazerosos, 

chega-se a conclusão que, para sentir conforto, mais coisas além do desconforto 

devem ser experienciadas. Para tanto, considera-se que o desconforto está bastante 

relacionado a aspectos físicos e o conforto a aspectos emocionais. De Looze et al. 

(2003) desenvolveram um esquema para explicar os efeitos desses diferentes 

fatores no conforto e desconforto (figura 9). Neste modelo vários fatores influenciam 

a experiência de conforto, como as expectativas e emoções do usuário, as questões 

estéticas do produto e os motivos psico-sociológicos para realizar uma tarefa. Já 

para o desconforto, as partes fisiológicas são consideradas, como a capacidade 

física do usuário, as características físicas do produto e a dificuldade da tarefa a ser 

realizada. Se este modelo fosse aplicado em assentos, pode-se dizer que uma 

influencia ambiental seria a temperatura, a parte física poderia ser a espuma, a 

estética poderia ser a cor que o produto possui e que é notada pela visão do 

usuário. (VINK; DE LOOZE, 2008). 
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Figura 9 – Modelo de conforto desenvolvido por De Looze et al. (2003) 

 

 
Fonte: Adaptado de De Looze et al. (2003). 

 

Mesmo com conceitos diferentes, pode-se afirmar que alguns pontos estão 

em consenso, como afirmam De Looze, Kuijt-Evers e Dieën (2003): (1) o conforto é 

uma construção de carácter pessoal subjetivamente definida, (2) o conforto é 

afetada por fatores de várias naturezas (física, fisiológica, psicológica), e (3) o 

conforto é um reação ao ambiente. Assim, o conforto pode ocorrer em diferentes 

aspectos: fisiológicos, psicológicos e físicos. (DA SILVEIRA, 2010). Linden, 

Guimarães e Tabasnik (2005) explicam que os aspectos fisiológicos do conforto 

“estão ligados ao funcionamento do corpo humano, envolvendo ações de regulação 

involuntárias”; já os aspectos psicológicos “referem-se ao conforto mental e estão 

associados a questões como autoimagem, relacionamento com outras pessoas e 

privacidade”; e os aspectos físicos “correspondem à interação com o ambiente e 

seus efeitos nas dimensões fisiológica e psicológica”. O conforto térmico, abordado 

por esta pesquisa, está situado nos contextos fisiológicos e físicos. 

 

2.2.1 Aspectos fisiológicos e físicos do conforto térmico  
 

Segundo Hoof (2008), o conforto térmico contribui para a satisfação geral, 

bem-estar e desempenho do usuário. O primeiro trabalho sobre conforto térmico foi 
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realizado em 1916, pela Comissão Americana de Ventilação, a fim de determinar a 

influencia das condições térmicas no rendimento do trabalho, com foco no trabalho 

físico do operário. O interesse surgiu primeiro pelo aumento do trabalho gerado pela 

Revolução Industrial e, depois, pelas guerras, quando tropas tinham que ser 

deslocadas para locais com climas diferentes. (FROTA, 2003). 

Há seis fatores conhecido que influenciam no conforto térmico: a temperatura 

do ar, radiação térmica, velocidade do ar, umidade, vestimentas e atividade. Para 

Sakoia et al. (2007), o efeito combinado dos cinco fatores (exceto a atividade) sobre 

o estado térmico humano pode ser descrito pelas relações entre a percepção 

humana, o estado térmico fisiológico da pele (a temperatura, umidade, etc.), e a taxa 

de transferência de calor na superfície da pele.  

 Também é necessário conhecer como funciona o controle térmico do corpo 

humano. A temperatura normal do corpo humano é de 37°C. Em um ambiente com 

temperatura constante de 20°C, a temperatura na superfície da pele sem 

vestimentas é de aproximadamente 33°C. (NICHOLSON et al., 1999). Para que uma 

pessoa esteja em estado de conforto térmico, no desempenho das atividades, 

admite-se pequenas oscilações nessa temperatura, sendo que em situações mais 

extremas, admite-se variações um pouco maiores para se evitar os perigos de stress 

térmico (LAMBERTS; XAVIER, 2002), sendo que 32°C é o limite inferior e 42°C é o 

limite superior para sobrevivência, em estado de enfermidade. (FROTA, 2003). 

O organismo humano experimenta sensação de conforto térmico quando 

perde para o ambiente, sem recorrer a nenhum mecanismo de termorregulação5, o 

calor produzido pelo organismo compatível com sua atividade. (LAMBERTS; 

XAVIER, 2002).  O ser humano necessita uma certa quantidade de calor para seu 

funcionamento.  

A energia gerada pelo calor, essencial para a sobrevivência humana, é 

conseguida através de fenômenos térmicos, principalmente por reações químicas 

internas, sendo a mais importante a combinação de carbono, introduzido no 

organismo sob a forma de alimentos, com o oxigênio, extraído do ar pela respiração. 

Para Frota (2003), “esse processo de produção de energia interna a partir de 

elementos orgânicos, é chamado de metabolismo”.  

                                            
5 O controle de termorregulação do fluxo sanguíneo da pele humana é vital para a manutenção de 
temperaturas normais do corpo durante desafios para a homeostase térmica, e o controle da 
circulação cutânea humana inclui elementos neurais e locais. (LAMBERTS e XAVIER, 2002). 
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O metabolismo é importante para que o corpo se mantenha em equilíbrio: 

20% da energia é transformada em trabalho e 80% é dissipada, para que este 

equilíbrio seja mantido constantemente. A regulação normal fisiológica do microclima 

da pele é necessária para manter o equilíbrio térmico entre o ganho de calor com o 

corpo pelos processos metabólicos e a perda de calor da pele com o meio. 

(NICHOLSON et al., 1999). Quando o metabolismo trabalha em excesso, ocorre a 

fadiga-higrométrica que, para Frota (2003), “é gerado por um ambiente e outras 

condições desfavoráveis, tanto em relação ao frio quanto ao calor”.  

A condições de conforto térmico são, portanto, função de uma série de 

variáveis. Para avaliar tais condições, o individuo deve estar apropriadamente 

vestido e sem problemas de saúde ou aclimatação (FROTA, 2003), e deve-se levar 

em conta as variáveis pessoais. (LAMBERTS; XAVIER, 2002). Segundo Verheyen et 

al. (2011), o ambiente térmico pode ser uma importante fonte de estresse indesejado 

sobre o corpo e, assim, é necessário conhecer os usuários para perceber o conforto 

térmico individual.  

Por exemplo, em pesquisas de Webb e Parsons (1997), foi notado que 

homens e mulheres possuem diferentes respostas de conforto térmico e isso é 

naturalmente co-fundamentado pelas vestimentas que ambos usam. Os resultados 

encontrados mostram que existem algumas diferenças para condições de neutras a 

quentes, mas as mulheres tendem a ficarem com temperaturas mais baixas em 

condições térmicas frias. 

As pessoas com deficiência também tem seu conforto afetado por sua 

restrição. Verheyen et al. (2011) afirmam que o conforto térmico de pessoas com 

deficiência pode ser diferente da população considerada saudável, pois a natureza 

da deficiência afetará a termofisiologia, a sensação térmica, o metabolismo, o fluxo 

de sangue, a resposta do sistema regulatório, como o controle vasomotor da 

temperatura da pele ou a habilidade de transpirar. Dependendo do tipo de 

deficiência e o estado de saúde, a oportunidade de adaptação ao meio pode ser 

restrita, limitando a gama de condições térmicas ambientais que proporcionam 

conforto. Também, o uso de equipamentos de TA (como a cadeira de rodas), os 

tratamentos médicos e o uso de medicamentos, podem afetar a sensação térmica e 

a percepção de conforto. Segundo Lamberts e Xavier (2002), os principais motivos 

pelos quais pessoas com deficiência experienciam diferenças no conforto térmico 

são diferenças na mobilidade, postura e antropometria, assim como efeitos termo 
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regulatórios causados pela própria deficiência (fluxo de sangue, suor etc.), ou 

métodos para melhorar alguma função, como fármacos.  

Exemplificando essas diferenças, um local pode ter condições ambientais 

para pessoas sem deficiência física confortáveis e neutras. Já para as pessoas com 

deficiências físicas, tais condições podem levar ao desconforto térmico e até mesmo 

à pequenos desvios; para essas pessoas esse ambiente pode ser percebido como 

uma ameaça e levar a altos níveis de insatisfação e desconforto. É como se uma 

pessoa é colocada em um ambiente que tornou-se progressivamente mais quente 

ou mais frio e esta não é capaz de controlar o ambiente ou retirar-se dele. 

(PARSONS, 2000). 

Hill et al. (2000) conduziu estudos de campo com pessoas com deficiências, 

realizando questionários com cuidadores e profissionais da área da saúde. Com 

isso, mostrou que as habilidades funcionais diminuem para as pessoas com 

deficiência quando os ambientes estão fora das necessidades para prover conforto 

térmico, o que pode levar a desconforto, aumento da dor e menor qualidade de vida. 

Em um experimento de laboratório, Webb e Parsons (1997) compararam 

medidas subjetivas e objetivas quanto ao conforto de 16 pessoas com e sem 

deficiências. As deficiências dos usuários variavam de paralisia cerebral, spina 

bífida, derrame cardiovascular, cegueira, paralisia, encefalite, síndrome de Guillain-

Barré, e amputados (sem os membros inferiores, como parte das pernas). Os 

resultados desse experimento mostraram que não existem grandes diferenças nas 

respostas dos sujeitos com e sem deficiências. As variações foram maiores em 

ambientes frios e menores em ambientes considerados com temperatura acima da 

média de conforto (maiores que 20°C). 

Há algumas normas que focam o conforto térmico de pessoas com 

deficiências, mas a maioria visa o conforto do ambiente, e não das superfícies de 

suporte. A ISO 14415 (2005) foi feita para ser aplicada junto com a ISO 7730 (1994), 

para a determinação e interpretação do conforto térmico no caso de pessoas com 

requerimentos especiais, tais como pessoas com deficiência física, gravidez, doença 

ou envelhecimento. Essas normas técnicas contêm considerações gerais sobre a 

percepção de conforto térmico em ambientes, assim como especificações de 

condições para conforto térmico. Também são discutidas mudanças na fisiologia e 

sensação térmica, respostas termo-regulatórias e a percepção de conforto térmico, 

em termos de ambientes para pessoas com deficiências específicas.   



 

 

39 

Assim, os requisitos para o conforto térmico das pessoas com deficiência 

devem ser concebidos de forma individual, para cada cadeirante. Este fato é 

confirmado pelo padrão internacional de conforto térmico para pessoas com 

requerimentos especiais, declarando que a consideração dos requisitos individuais 

pode ser ainda mais necessária para as pessoas com deficiência do que para as 

pessoas sem restrições.  

Alguns auxílios tecnológicos podem ajudar na melhora dos requerimentos 

térmicos, como os materiais usados na construção da cadeira de rodas. 

(LAMBERTS;  XAVIER, 2002). Além disso, é sugerido que a pessoa tenha a 

possibilidade do controle térmico individual (ISO 14415, 2005). Assim, faz-se 

necessário estudar como as superfícies de suporte, mais especificamente os 

assentos, influenciam no conforto térmico.  

 

2.2.2 Conforto térmico em superfícies de suporte 
 

Devido ao metabolismo humano, calor e umidade são gerados continuamente 

e o sentimento de conforto depende do balanço entre as trocas desses na interface 

superfície do assento – corpo humano. Zacharkow (1988) afirma que essas trocas 

são alteradas pela área de contato com o corpo (quanto maior a área, menores as 

trocas), e pela pressão gerada pelo corpo em uma superfície. O acúmulo de 

temperatura e de umidade na superfície da pele pode levar ao desconforto, em parte 

por causa de um aumento no coeficiente de atrito, quando a pele está úmida. 

Transpiração que está presa contra a pele e o assento (espuma e tecido) pode, por 

exemplo, produzir uma sensação pegajosa, se está quente. A junção da espuma e 

do tecido é um dos fatores determinantes do microclima. (FAZLOLLAHTABAR, 

2010). No entanto, há pouca literatura publicada, que pode ser utilizada para 

conceber um microclima confortável.  

Existe a evidência que a temperatura na interface corpo-assento pode ter um 

importante papel no conforto percebido da pessoa quando sentada. (LIU et al., 

2011). A superfície na qual o usuário está em contato possui um importante papel na 

dissipação do calor e da umidade para longe da pele e, também, para manter o 

microclima fisiológico da pele. Segundo Nicholson et al. (1999), o excesso de 

isolamento reduz as perdas de calor resultando em aumento da temperatura e suor. 

Se a umidade não pode ser evaporada, não haverá a perda de calor e o suor se 
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acumulará, resultando na super-hidratação da pele. Em alguns casos, a superfície 

pode dissipar demais o calor, o que gera baixa temperatura, desidratação da pele e 

vasoconstrição.  

Mais além, Liu et al. (2011) afirmam que mudanças na temperatura podem 

afetar a viabilidade do tecido, e assim, propiciar a formação de úlceras. Fatores 

como o estresse térmico são conhecidos por influenciar o desempenho e efetividade 

humana, tanto psicologicamente quanto fisiologicamente. Por exemplo, a baixa 

temperatura pode diminuir a flexibilidade do tecido podendo causar a vasoconstrição 

e a diminuição de sangue nas áreas afetadas (o que aumenta a probabilidade de 

ulceração) (NICHOLSON et al., 2011); em contraste, o aumento da temperatura 

aumenta a flexibilidade, mas pode deixar a pele mais sensível. (LIU et al., 2011). 

Assim, é importante estudar a temperatura entre o corpo e o assento, já que este 

fator impacta no conforto da pessoa sentada.  

A presença de umidade e úlceras podem aumentar a atividade microbial e o 

risco de infecções. Bactérias aumentam a demanda no metabolismo local, tanto por 

seus próprios requerimentos quanto pela resposta do mecanismo de defensa do 

corpo. A super-hidratação da pele do acúmulo de umidade pode mudar as 

propriedades do tecido humano. O tecido úmido é mecanicamente mais fraco que o 

tecido seco, levando ao aumento da maceração e da escoriação. A umidade 

também aumenta o coeficiente de fricção entre o paciente e o sistema de suporte. 

Quando ocorre o aumento da fricção, por exemplo, ocorre o cisalhamento do tecido, 

o que pode causar feridas intra-epidermiais e, posteriormente, erosões na superfície 

da pele (Id.). No entanto, se o tecido não gerar um atrito mínimo, o paciente pode 

“escorregar” no assento. 

Resumidamente, analisando o material bibliográfico coletado, pode-se afirmar 

que o conforto térmico sentado do cadeirante difere de pessoas sem restrições, por 

isso, pouco dos dados coletados dos outros estudos são aplicáveis. Chega-se a 

conclusão que existem muitos fatores que afetam o conforto dos assentos, tais 

como, o material, a geometria do assento, a antropometria do ocupante, a 

quantidade de tempo despendida no assento e a subjetividade do usuário.  

Analisando os artigos similares, que abordam o conforto térmico em carros e aviões, 

alguns fatores podem ser considerados para os assentos de cadeiras de rodas, 

como: o calor e a umidade do corpo devem passar pelo assento; materiais com 

poros são preferíveis pois reduzem a resistência do calor passar por eles; espumas 
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com baixa densidade  devem ser evitadas, pois aumentam a resistência à difusão de 

calor (KYUNG, NUSSBAUMA e BABSKI-REEVES, 2008; CENGIZ e BALBALIK, 

2009; FAZLOLLAHTABAR, 2010; HÄNEL, DARTMAN e SHISHOO, 2011; 

ALAHMER, ABDELHAMID e OMAR, 2012).  

Também, é importante ressaltar que Cengiz e Balbalik (2009) indicam como 

um dos principais determinantes do conforto térmico em assentos, o material de 

cobertura. Um material que recobre o assento do carro deve ser resistente à 

degradação ultravioleta e abrasão, durável, e também ser respirável e transportar a 

umidade. Nos estudos dos assentos de cadeiras de rodas, pouco se fala do material 

de cobertura. No entanto, considera-se este tão importante quanto o material do 

assento, por ser parte influente no microclima gerado. 

Mesmo sem diretrizes específicas, alguns estudos estão buscando projetos 

para o controle do conforto térmico, desenvolvendo aquecedores de assento e 

dispositivos para ventilação dos mesmos. (KOLICH, 2008). Essas inovações estão 

sendo desenvolvidas com relação direta ao projeto de assentos de carros, no 

entanto, não são soluções que poderiam ser transpassadas para cadeiras de rodas, 

por necessitar de uma fonte de energia para funcionarem. Mesmo nas cadeiras 

motorizadas, que usam bateria, essas soluções no estágio atual do conhecimento 

não seriam pertinentes, devido a duração desta bateria. Assim, é sugerido por 

Marcuzzo (2012), que ocorra uma modificação no material da superfície de suporte, 

com a aplicação de microcápsulas de PCMs. 

 

2.3 MATERIAIS DE MUDANÇA DE FASE (PCMs) 

 

O armazenamento de energia térmica ocorre com uma variação da energia 

interna de um material, como o calor sensível, o calor latente e termoquímico ou a 

combinação destes. (DAO; JEONG, 2015, SHARMA et al., 2009). Os PCMs são 

materiais de armazenamento de calor “latentes”. O armazenamento de calor latente 

baseia-se na absorção ou liberação de calor quando um material de armazenamento 

é submetido a uma mudança do estado sólido para líquido ou líquido para o gasoso, 

ou vice-versa. (NEJMAN, 2014; SHARMA et al, 2009). Segundo Borreguero et al. 

(2010), essa mudança ocorre quando a temperatura passa ou ultrapassa a 

temperatura de mudança de fase do material. Ainda, esses materiais absorvem ou 

liberam esse calor latente fazendo com que a temperatura do material seja mantida 
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constantes no processo de mudança de fase. (BAJAJ, 2001; MÄKINEN, 2006; YOU 

et al, 2008, ZHANG; WANG; WU, 2015). 

 
Os PCM podem, portanto, ser definidos de uma forma simplificada, como 
materiais com a capacidade de alterar o seu estado físico num determinado 
intervalo de temperatura, absorvendo ou libertando energia do meio 
envolvente. Durante este processo de mudança de fase, a temperatura do 
PCM mantém-se praticamente constante. Quando a mudança de fase está 
completa, o aquecimento/arrefecimento contínuo resulta no 
aumento/diminuição da temperatura, de forma gradual e definida por uma 
propriedade denominada de calor sensível. (DA SILVA, 2009). 

 

 

A principal propriedade dos PCMs é uma maior capacidade de 

armazenamento de calor por unidade de volume do que a dos materiais 

convencionais. Quando a temperatura ambiente sobe, as ligações químicas do 

material irão “quebrar-se” e o material vai mudar do estado sólido para líquido. Esta 

mudança de fase é um processo endotérmico e como resultado, irá absorver o calor. 

À medida que a temperatura ambiente cai novamente, o PCM irá retornar ao estado 

sólido e libertar o calor absorvido (BAETENS; JELLE; GUSTAVSEN, 2010). Este 

ciclo estabiliza a temperatura e diminui as cargas de aquecimento e resfriamento, 

influenciando nas temperaturas do ambiente ou do corpo. A quantidade de calor que 

é necessária para fundir os sólidos a uma temperatura constante é chamado a 

entalpia de fusão. O calor latente de fusão é maior do que as capacidades de calor 

sensível dos materiais. (ERKAN, 2004). A figura 10 dá uma explicação gráfica 

desses fenômenos.  

 
Figura 10 – Mudanças de temperatura e calor durante a mudança na fase  

 
Fonte: Tradução nossa de Erkan (2004). 
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A aplicação dos PCM em armazenamento de energia é bem conhecido em 

muitos campos. Bayes-Garcia et al (2010) justificam esse fato pelas propriedades do 

material, que podem estabilizam as mudanças térmicas de um ambiente. Mohaddes 

et al. (2014) afirmam que os PCMs são bons para estabilizar temperaturas em 

ambientes inconstantes. 

O estudo dos PCMs foi iniciado por Telkes e Raymond em 1940, mas não 

recebeu muita atenção até a crise de energia do final de 1970 e início de 1980, na 

qual foram amplamente pesquisados para uso em aplicações diferentes, 

especialmente para sistemas de aquecimento solar. Agyenim et al. (2010) afirmam 

que as pesquisas diminuíram, mas que hoje, com uma nova crise energética, surgiu 

um novo interesse. No entanto, sistemas de aquecimento solar não são o único uso 

para os PCMs. Muitas aplicações possíveis foram relatadas (DA SILVA, 2009, 

NEJMAN; GOETZENDORF-GRABOWSK, 2014, MARCUZZO, 2012, NEJMAN ET 

AL., 2014, SALAÜN; VROMAN; ELMAJID, 2012, YOU et al, 2010), como a inclusão 

de PCMs em materiais de construção para a estabilização da temperatura do 

ambiente, e as aplicações em tecidos, visando o conforto térmico humano. A tabela 

1 mostra a amplitude da aplicação de PCMs. 
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Tabela 1 – Aplicação de PCMs em Tecidos  

 

Aplicação Descrição breve 

Roupas casuais Roupas íntimas 
Jaquetas 

Roupas esportivas 
Roupas para esqui 

Roupas profissionais Uniformes de bombeiros 
Coletes à prova de balas 

Roupas de mergulho 
Trajes espaciais 

Trajes de aviadores 
Roupas para navegação 

Decoração de interiores Cortinas 
Roupas de cama 

Colchas 

Calçados Botas de esqui 
Sapatos de golfe 

Usos médicos Gaze cirúrgica 
Bandagens 

Fraldas 

Materiais de construção Tetos 
Paredes 
Concreto 

Outros usos Interior automotivo 
Sacos de dormir 

Fonte: Adaptado de Erkan (2004). 

 

Segundo Nejman et al. (2014), a escolha do PCM varia muito conforme a 

aplicação, assim, como indica Farid et al (2004), eles devem ser escolhidos com 

base em sua temperatura de fusão. Os PCMs devem ter uma fusão ou congelação 

no mesmo intervalo que a temperatura de aplicação desejada. Para aplicações 

têxteis que visam o conforto térmico, a temperatura de fusão (de absorção de calor) 

é de 20 a 40°C, próxima da temperatura corporal. (ERKAN, 2004). Mccullough e 

Shim (2006) afirmam que a temperatura de transição do PCM deve ser ajustada de 

modo a que os PCMs fiquem na fase líquida quando usado no ambiente quente, e 

na fase sólida no ambiente frio. 

Da Silva (2009) sugere que alguns itens sejam considerados, sob o ponto de 

vista termofísico, para assegurar que o PCM escolhido seja adequado para a 

aplicação, como: temperatura de transição de fase na gama de temperaturas de 
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operação desejadas; elevado calor de transição por unidade de volume, de modo a 

armazenar o máximo de energia, incorporando o mínimo PCM possível; elevado 

calor sensível, traduzido pela sua capacidade calorífica, de modo a aumentar a sua 

capacidade de armazenamento de energia; elevada condutividade térmica tanto no 

estado sólido como no estado líquido, de forma a mais facilmente promover a 

transferência de calor; reduzida variação de volume durante a transição de fase de 

forma a reduzir os problemas com a sua contenção e processo de fusão congruente 

de forma a manter constante a capacidade de armazenamento ao longo de ciclos 

repetidos.  

 

2.3.1 Tipos de Materiais de Mudança de Fase 
 

Os PCMs podem ser classificados em orgânicos, inorgânicos e misturas 

eutéticas, como pode ser visualizado no esquema da figura 11. De acordo com Da 

Silva (2009), “os compostos orgânicos são ainda divididos em parafínicos e não 

parafínicos enquanto os compostos inorgânicos se dividem em sais hidratados e 

metálicos”. As misturas eutéticas são composições de dois ou mais componentes 

que fundem e cristalizam congruentemente formando uma mistura de cristais 

compostos. Farid et al. (2004) afirma que os grupos mais comuns de PCMs são os 

compostos inorgânicos-orgânicos.  

 
Figura 11 – Classificação dos Materiais de Mudança de Fase 

 

Fonte: Adaptado de Sharma et al (2009). 
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As misturas eutéticas, ou simplesmente eutéticos, são misturas de dois ou 

mais compostos orgânicos, inorgânicos ou ambos, podendo assim apresentar 

temperaturas de transição mais aproximadas às necessidades do que os compostos 

que a originam. (DA SILVA, 2009). Eutéticos podem ser divididos em três grupos de 

acordo com os materiais que são constituídos: (i) orgânico-orgânico, (ii) inorgânico-

inorgânico e (iii) Eutéticos inorgânico-orgânico. Pode-se obter um eutético com 

vários sólidos gerando um PCM que o ponto de fusão é tão baixo quanto possível e 

sua densidade de armazenamento volumétrico é ligeiramente maior do que a de 

compostos orgânicos. No entanto, segundo Baetens, Jelle e Gustavsen (2010), os 

dados disponíveis sobre essas misturas são limitados quanto às suas propriedades 

térmicas e físicas. Silva (2009) afirma que a principal desvantagem das misturas 

eutéticas é o seu custo.  

 Como afirma Da Silva (2009), “os compostos inorgânicos são sais 

hidratados, incluindo o Sal de Glauber (sulfato de sódio deca hidratado), um dos 

materiais mais estudados no início das investigações sobre os PCM”. Sais 

hidratados são materiais atrativos para armazenamento de energia térmica devido à 

sua elevada densidade de cerca de 240kJ/kg, a sua elevada condutividade térmica 

relativa de cerca de 0,5 W/m°C e o seu custo razoável em comparação com cera de 

parafina. (BAETENS; JELLE; GUSTAVSEN, 2010). O Sal de Glauber, que contém 

44% Na2SO4 e 56% H2O em peso, tem sido estudado desde 1952. Possui uma 

temperatura de fusão de cerca de 32,4°C e um elevado calor latente de 254 kJ/kg 

(377 MJ/m3), sendo é um dos materiais mais baratos que podem ser utilizados para 

a armazenagem de energia térmica. No entanto, os problemas de segregação de 

fases e sub-resfriamento têm limitado a sua aplicação. (FARID et al., 2004). 

Os PCMs inorgânicos em geral, têm um calor de fusão bastante elevado, boa 

condutividade térmica, são baratos e não-inflamáveis. Grande parte dos sais 

inorgânicos hidratados possuem um intervalo de temperatura de absorção e 

liberação de calor por volta de 20-49°C. (NELSON, 2001). No entanto, a maior parte 

deles são corrosivos para a maioria dos metais, e se submetidos a uma super-

refrigeração, sofrem uma decomposição da fase. Os PCM inorgânicos possuem 

algumas vantagem em relação aos orgânicos, como elevadas entalpias de transição, 

não são inflamáveis, são mais baratos e de fácil acessibilidade. No entanto, são 

mais suscetíveis à decomposição, são corrosivos e podem apresentar sub- 

arrefecimento, o que afeta as suas propriedades de transição (DA SILVA, 2009). 
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Outra desvantagem em relação aos sais hidratados é que sua alta densidade 

de armazenamento é difícil de manter e geralmente diminui com os ciclos. Isto é 

devido a maioria dos sais hidratados derreter de forma congruente com a formação 

do sal inferior hidratado, tornando o processo irreversível e levando ao declínio 

contínuo na sua eficiência de armazenamento. (FARID et al., 2004). 

Os materiais orgânicos de mudança de fase são, em geral, quimicamente 

estáveis, não sofrem de sobrearrefecimento, não são corrosivos, não são tóxicos e 

têm um elevado calor latente de fusão (BAETENS; JELLE; GUSTAVSEN, 2010). Os 

PCMs orgânicos podem ser subdivididos em dois grupos: parafinas e não-parafinas, 

destacando-se as ceras parafínicas, referidas também como misturas parafínicas e  

alcanos. (BAYES-GARCIA et al., 2010).  

As ceras de parafina comerciais, ou CH3(CH2)nCH3, são pouco dispendiosos 

e possuem uma densidade de armazenamento térmico razoável de 120kJ/kg até 

210 kJ/kg. (SÁNCHEZ et al., 2008). Estes materiais estão disponíveis em uma larga 

gama de temperaturas de fusão (cerca de 20°C até cerca de 70°C), e são 

quimicamente inertes. Além disso, têm uma baixa pressão de vapor na massa 

fundida e não sofrem separação de fases. (BAETENS; JELLE; GUSTAVSEN, 2010).  

As parafinas são constituídas por cadeias lineares de carbono e hidrogênio, e 

isso influencia suas temperaturas de fusão, que variam em função do número de 

átomos de carbono que os constituem. De acordo com Mirante (2007), o ponto de 

fusão aumenta com o comprimento da cadeia, tal como o calor latente. As parafinas 

puras, contém geralmente entre 14 e 40 átomos de carbono, enquanto que as ceras 

parafínicas contém geralmente entre 8 e 15 átomos de carbono. (DA SILVA, 2009). 

As ceras de parafina comerciais são baratas e possuem uma vasta gama de 

temperaturas de fusão. Elas passam por sub-resfriamento insignificante e são 

quimicamente inertes e estáveis sem separação de fase. No entanto, segundo Farid 

et al. (2004), ceras de parafina puras possuem alto custo, e, por conseguinte, 

apenas parafinas de grau técnico acabam sendo utilizadas. As ceras de parafina 

comerciais mais estudadas são aquelas que derretem em torno de 55°C.  

Um grande espectro de PCMs parafínicos estão disponíveis com grande 

diferença na capacidade de armazenamento térmico e temperatura da mudança de 

fase. Alguns deles e suas propriedades podem ser comparados na tabela 2. 

Segundo Nejman e Goetzendorf-Grabowsk (2013), as parafinas mais usadas para 

prover o conforto térmico são aquelas com temperatura de transição dentro da 
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corporal humana (18-37°C), como n-Octadecano, n-Hexadecano, n-Nonadecano, n-

Eicosano. Embora existam vários tipos de parafina, o eicosano é o mais escolhido 

quando se fala em conforto térmico humano, porque sua temperatura de mudança 

de fase é muito próxima da temperatura do corpo. (ERKAN, 2004).  

 
Tabela 2 – Propriedades térmicas dos materiais de mudança de fase parafínicos 

PCM N° de átomos de 
carbono 

Temperatura de 
mudança de fase 

(°C) 

Temperatura de 
cristalização (°C) 

Entalpia de 
mudança de fase 

(kJ/kg) 

Eicosano 20 36.1 30.6 247 

Nonadecano 19 32.1 26.4 222 

Octadecano 18 28.2 25.4 244 

Heptadecano 17 22.5 21.5 213 

Hexadecano 16 18.5 16.2 237 

Fonte: Adaptado de Mäkinen (2006) e Da Silva (2009). 

 

Há grande possibilidade das parafinas serem utilizadas em fibras térmicas 

reguladoras, tecidos, espuma, insulação ou materiais de construção. (ALKAN; SARI; 

KARAIPEKLI, 2011). Segundo Nelson (2001), as principais propriedades requeridas 

de uma parafina para ser usada nesses produtos como termorregulador são: grande 

calor de fusão; pequenas diferenças de temperatura entre o ponto de fusão e o 

ponto de solidificação; não prejudicial ao meio ambiente; baixa toxicidade; não 

inflamável; estabilidade para a repetição de derretimento e solidificação; grade 

condutividade térmica, para efetiva transferência de calor; facilidade de 

disponibilidade; e baixo custo. 

 

2.3.2 Materiais de Mudança de Fase como termorreguladores 
 

Estudos de sistemas de mudança de fase têm investigado sistemas e 

otimização de processos, comportamento transitório e desempenho em campo, para 

serem aplicados como materiais termorreguladores. (AGYENIM et al., 2010). Um 

material termorregulador é um material inteligente que possui a propriedade de 

oferecer uma resposta adequada à mudanças na temperatura externa e ao estímulo 

do ambiente. Sánchez et al. (2010) alegam que o nível de conforto térmico depende 
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da troca térmica entre o corpo humano e o ambiente que o cerca, e que esse efeito 

pode ser obtido com a incorporação de PCMs.  

Segundo Bayes-Garcia et al. (2010), os materiais que mudam de fase podem 

ser utilizados a fim de aumentar o conforto térmico de edifícios e até roupas (usos de 

tecidos), sem afetar grandemente a sua massa real. Pause (2002) salienta que os 

têxteis contendo PCM podem ser usados em veículos automotivos para aumentar o 

conforto térmico, como têxteis contendo PCM para os tapetes e estofamentos. 

Pause (1999) declara que os tecidos tratados com PCMs mostram potencial para 

aplicações médicas, como roupas cirúrgicas, materiais de cama e materiais usados 

nos cuidados intensivos.  

A indústria têxtil utilizou os PCMs no início de 1980 nos EUA pela NASA 

(Nation Aeronautics and Space Administration), com o objetivo de gerir as 

propriedades de barreira térmica de trajes espaciais. De acordo com Sánchez et al. 

(2008), as aplicações comerciais dos PCMs na indústria têxtil continua a crescer em 

tecidos com novas propriedades e de valor agregado como, por exemplo, têxteis 

médicos e têxteis técnicos.  

Os desenvolvedores e produtores de materiais de mudança de fase em 

têxteis afirmam que roupas feitas esses são roupas de “isolamento dinâmico”, ou 

seja, que estas manterão uma pessoa aquecida mais do que os isolamentos 

convencionais quando usado em ambientes frios. Mccullough e Shim (2006) afirmam 

que o uso de roupas com PCMs ao ar livre diminui a espessura e o peso do 

vestuário exigido por regular a temperatura interna.  

Mas os PCMs também são úteis em situações de calor. As empresas que 

produzem roupas com PCMs afirmam que essas melhoram o conforto das pessoas 

que passam por mudanças na atividade e produção de calor metabólico. Eles estão 

assumindo que as roupas PCM irão absorver um pouco do calor corporal extra 

produzido durante o exercício, mudando para o estado líquido, e produzir um efeito 

de resfriamento temporário. Quando a pessoa se torna inativa, o PCMs irão se 

solidificar novamente e liberar calor. Isso tem sido chamado de "efeito regulador 

térmico" de PCMs. (MCCULLOUGH; SHIM, 2006). 

Assim, os tecidos contendo materiais de mudança de fase reagem 

imediatamente com mudanças na temperatura ambiente, e as temperaturas em 

diferentes áreas do corpo (RUPP, 1999) e são chamados de tecidos inteligentes, por 

serem bastante diferentes da maioria dos tecidos sem PCM (referidas como tecidos 
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não-PCM), tais como poliéster, nylon, quando comparados às propriedades 

térmicas. (YING et al, 2004).  

As propriedades térmicas de tecidos PCM são dinâmicas e ativamente 

sensíveis, ou seja, as suas propriedades térmicas estão relacionadas com 

alterações de temperatura e tempo. Por exemplo, quando a temperatura do 

ambiente atinge o ponto de fusão PCM, o estado físico do PCM em que o tecido vai 

mudar do estado sólido para líquido, juntamente com a absorção de calor, enquanto 

que a temperatura dos tecidos PCM permanece constante no ponto de fusão, de 

modo que ajusta a sua temperatura automaticamente. O processo inverso ocorre 

quando a mudança de fase é a partir do líquido para o estado sólido durante o 

processo de arrefecimento. Para tecidos não-PCM, suas propriedades térmicas são 

quase estáticas e passivamente receptivas.  

Para Bajaj (2001), um tecido de roupa ideal, em termos de conforto térmico, 

deve ter os seguintes atributos: alta resistência térmica para proteção contra o frio, 

baixa resistência ao vapor de água, e características de rápido transporte líquido 

para transferência de calor de forma eficiente, eliminando sensações táteis 

desagradáveis devido à transpiração em condições de alto estresse térmico. Salaün 

et al. (2010), declaram que para as aplicações de vestuário e produtos de 

decoração, o PCMs devem mudar suas fases dentro de uma faixa de temperatura 

para fazer o ser humano se sentir confortável (18°C a 35°C). Deste modo, segundo 

Zhang e Wang (2009), podem ser utilizados como proteção para todas as estações 

climáticas.  

Segundo Nelson (2001), os materiais de mudança de fase interagem com o 

microclima ao redor do corpo humano, respondendo a flutuações na temperatura 

que são causadas por mudanças nos níveis de atividade e no ambiente externo. 

Mäkinen (2006) sugere que o excesso de calor que uma pessoa produz pode ser 

armazenado em algum lugar do sistema de roupas e, em seguida, de acordo com a 

exigência, ativado novamente quando ele começa a ficar frio. Assim, segundo 

Salaün et al, (2010), os PCMs devem reagir às mudanças de temperatura, tanto do 

corpo quanto da camada exterior da peça de vestuário. 

 Mäkinen (2006) destaca algumas vantagens de uma vestimenta com PCM, 

como a produção de um efeito de "resfriamento", absorvendo o calor do corpo 

excedente, e a geração de um efeito de isolamento, causada pela emissão de calor 

do PCM, criando uma barreira térmica que reduz o fluxo de calor do corpo para o 
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ambiente e evitando a perda de calor do corpo indesejada. Por fim, gera um efeito  

termorregulador, resultante de qualquer absorção de calor ou de emissão de calor 

do PCM em resposta a qualquer variação de temperatura no microclima, o efeito de 

regulação térmica mantém a temperatura aproximadamente constante microclima.  

Os efeitos de magnitude e duração do aquecimento e arrefecimento em PCM 

nos sistemas de vestuário são dependentes de vários fatores. Cada uma destas 

variáveis deve ser considerado em relação com o tipo de transiente de temperatura 

previsto durante o uso (isto é, temperatura do ambiente e/ou das mudanças de 

temperatura da pele). Segundo Mccullough e Shim (2006), algumas dessas variáveis 

incluem: as temperaturas de transição (ou seja, de fusão / pontos de congelamento) 

dos PCMs incorporadas cada camada vestuário; o efeito da mistura de PCM com 

diferentes temperaturas de transição de uma camada de vestuário; a quantidade e a 

pureza do PCMs; o número de camadas de vestuário em um conjunto de roupas; a 

ordem de colocação de PCM e não-PCM nas camadas de vestuário; e a quantidade 

de área de superfície corporal coberta por roupas com PCMs.  

No entanto, mesmo com os benefícios, há algumas questões quanto à 

aplicação dos PCMs nos objetos. Um dos critérios mais importantes que têm 

limitado o uso generalizado é a vida útil dos sistemas de PCMs, ou seja, o sistema 

de armazenamento e o número de ciclos que podem suportar, sem qualquer 

degradação em suas propriedades. De acordo com Farid et al. (2004), a estabilidade 

insuficiente a longo prazo dos materiais de armazenamento é devido a dois fatores: 

à baixa estabilidade das propriedades e/ou à corrosão de materiais entre o PCM e 

seu sistema de armazenamento. Assim, de acordo com Zhang, Wang e Wu (2015) e 

Dao e Jeong (2015), um problema a resolver é a migração do líquido, assim, é 

importante estudar o tipos de “embalagem” para o PCM. Segundo Bayes-Garcia et 

al. (2010), o principal sistema de armazenamento e proteção dos PCMs são as 

microcápsulas, que consistem em “recipientes” pequenos, que guardam o PCM no 

seu núcleo, protegendo-o por uma casca.  
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2.4 MICROCÁPSULAS 

 
Segundo Gil et al. (2014), o microencapsulamento é um processo que 

consiste em envolver pequenas partículas ou gotículas de um líquido ou sólido, 

denominado núcleo, por uma camada ou parede de um material sólido, denominada 

cápsula. A microencapsulação forma um pó, que é então adicionado a outro 

material, conferindo-lhe novas propriedades (KUZNIK et al, 2011). Esta tecnologia é 

aplicada a variados ramos industriais, como a indústria farmacêutica, química, 

agrícola, alimentar, cosmética, têxtil. (YOU et al, 2008). Assim, como afirma Nelson 

(2001), a microencapsulação de líquidos e sólidos é uma tecnologia que pode prover 

a materiais novas propriedades e valor agregado.  

As microcápsulas são definidas como partículas minúsculas, onde há um os 

material nucleado cercado por um revestimento, chamado de casca. O núcleo é a 

parte intrínseca e contém o ingrediente ativo, enquanto o invólucro é a parte 

extrínseca, e protege o núcleo permanente ou temporariamente da atmosfera 

externa (ROSSI, 2012), como é demonstrado no esquema da figura 12. Elas 

normalmente possuem forma esférica, com diâmetros na gama de 1-1000µm 

(SALAÜN; VROMAN; ELMAJID, 2012, YOU et al., 2008), mas com uma distribuição 

situada preferencialmente, entre 1 e 60µm. (DA SILVA, 2009). 

 
Figura 12 – Esquema da estrutura de uma microcápsula 

 
Fonte: Rossi (2012). 
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As microcápsulas podem ser classificadas em dois tipos: quanto ao material 

da casca e quanto ao material ativo (presente em seu núcleo). Ainda, o são dividias 

de acordo com o material que envolve a casca, que pode ser polimérico, cerâmico 

ou de gelatina. Segundo Rossi (2012), as propriedades mecânicas e físico-químicas 

são determinadas pelo material da casca, além das suas características serem 

decisivas para as aplicações dessas microcápsulas.  

A literatura tem relatado a relação entre as morfologias da casca, sua 

resistência e permeabilidade (SU et al., 2007), podendo a casca também ser 

divididas quanto à essa característica, em porosa e não porosa. Aquelas que são 

porosas normalmente liberam o material do núcleo aos poucos; as não porosas 

servem como proteção, que ainda podem ser permanentes ou temporárias. As 

microcápsulas temporárias também liberam o núcleo aos poucos, quando ela é 

rompida. Já as permanentes devem proteger o núcleo por tanto tempo quanto 

possível. Para microencapsular PCMs, é preferível a casca não porosa permanente, 

para que seu conteúdo quando no estado líquido, não seja desperdiçado ou jogado 

fora. (KUZNIK et al, 2011). 

 O confinamento de material PCM por microencapsulação facilita a sua 

incorporação em uma ampla variedade de aplicações, como em fibras, tecidos, 

revestimentos, equipamentos de fisioterapia, painéis de isolamento, e paredes 

(SÁNCHEZ et al., 2008). Há muitas vantagens do PCM microencapsulado, tal como 

o aumento da área de transferência de calor, reduzindo a reatividade em relação ao 

ambiente externo; o controle as alterações no volume do material de 

armazenamento como ocorre a mudança de fase (FARID et al, 2004; BAYES-

GARCIA et al., 2010, NEJMAN; GOETZENDORF-GRABOWSK, 2013, ZHANG; 

WANG; WU, 2015), a proteção o PCM contra as influências do meio ambiente 

exterior; a resistência à variações de volume do PCM quando a mudança de fase 

ocorre; e permite um sistema pequeno de armazenamento de energia. (ALKAN; 

SARI; KARAIPEKLI, 2011).  

 

2.4.1 Processos de microencapsulação  
 
Um grande número de processos de microencapsulação foram desenvolvidos 

para reter estas substâncias e a escolha do invólucro está relacionado com as 

propriedades físicas e químicas do núcleo, material de revestimento, e as 
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características finais cápsulas. O material de revestimento ou o revestimento deve 

ser capaz de formar uma película que é coesiva, com o material do núcleo ser 

quimicamente compatíveis e não reativos com o material do núcleo e proporcionar 

as propriedades de revestimento desejadas, tais como a resistência, a flexibilidade, 

a impermeabilidade, propriedades ópticas, e estabilidade. (ESCOBAR et al., 2011). 

Segundo Da Silva (2009), “os métodos de microencapsulamento são 

basicamente divididos em processos químicos, físico-químicos ou mecânicos”, como 

no esquema da figura 13. Um dos métodos mais típicos para microencapsular PCM 

é a dispersão de gotas de PCM numa solução aquosa (dispersão de óleo-em-água) 

com a formação de paredes na volta dessas gotículas que ficam em suspensão. 

Esse método usa técnicas como a coacervação e a polimerização in-situ. A cápsula 

nessas técnicas, pode ser fabricada em diversos materiais, sendo os mais usados a 

poliureia, o poliuretano, o polimetilmetacrilato, o polivinil acetato, o poliestireno ou 

resinas de ureia-formaldeído, melamina-formaldeído ou gelatina-formaldeído. (DA 

SILVA, 2009). 

 
Figura 13 – Processos possíveis de microencapsulação 

 
Fonte: Adaptado de Da Silva (2009). 

 

Dos processos físico-químicos, a técnica mais utilizada é a 

microencapsulação por coacervação, que inclui três etapas principais: (1) fase da 

solução de polímero de revestimento, (2) adsorção da coacervação em torno das 

partículas de núcleo e (3) solidificação das microcápsulas. (SU et al., 2007). A 

polimerização in situ geralmente envolve dois líquidos imiscíveis como, por exemplo, 
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água e solvente orgânico, de atuação direta, e líquidos intermediários orgânicos 

complementares, que irão reagir com cada um para estabelecer um pré-condensado 

sólido. (SARIER; ONDER, 2007).  

Dos processos físicos mecânicos, a técnica que se destaca é o spray dry 

(também conhecida como atomização). Para Marcuzzo (2012), esta é uma operação 

unitária na qual um líquido contendo o material ativo (a ser encapsulado) é 

atomizado em uma corrente de ar para instantaneamente obter-se um sólido em pó. 

Geralmente o gás usado é o próprio ar ou raramente um gás inerte como o 

nitrogênio. O líquido com o material ativo que alimenta o atomizador pode ser uma 

solução, emulsão ou uma suspensão. A técnica da atomização, dependendo do 

material alimentador e das condições de operação, produz um pó fino com 

granulometria entre 10-50µm ou mais grosso, com partículas entre 2-3mm. 

(HAWLADER; UDDINA; KHIN, 2003). 

Dentro dos métodos químicos, o mais conhecido é a polimerização interfacial. 

Este processo dá-se nas interfaces dos materiais resultando em microcápsulas. 

Segundo Kage et al. (2002), basicamente as técnicas que envolvem a polimerização 

interfacial lidam com dois líquidos imiscíveis. Os monômeros ou reagentes, 

responsáveis pela formação do invólucro, estão mutuamente presentes nos dois 

líquidos imiscíveis, ou seja, são fornecidos tanto pelo meio externo ao núcleo quanto 

pelo material de núcleo. Eles devem se difundir na interface entre os líquidos para 

que possam reagir e formar uma membrana que recobre a superfície do núcleo. 

Uma vez iniciada a reação, o invólucro formado forma uma barreira para a difusão e 

começa a limitar a velocidade da polimerização. (MARCUZZO, 2012). 

Um dos processos de microencapsulação mais conhecidos é a polimerização 

in situ. Neste processo, um óleo é emulsionado em água usando polímeros solúveis 

e agitadores de elevada rotação que originam uma emulsão estável contendo 

gotículas de óleo do tamanho desejado. Uma resina é adicionada à emulsão. Devido 

ao pH acido da emulsão é iniciado o processo de polimerização o qual conduz à 

reticulação da resina que polimeriza na interface das gotículas de óleo e a fase 

aquosa, e à medida que vai reticulando conduz à formação da parede polimérica em 

redor das gotículas de óleo. (DA SILVA, 2009). 

De acordo com Sarier e Onder (2007), os processos in situ tem a capacidade 

de produzir microcápsulas com a melhor qualidade em termos de difusão, de 

resistência da parede da casca, e de um tamanho que varia entre 5 e 100µm. Os 
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materiais mais adequados para casca são, segundo Nejman et al. (2014), os 

poliméricos. Os polímeros adequados são a poliamida, poliéster, poliuretano, 

poliureia, ou como substâncias, pode ser formado a partir de intermediários de 

resina ou monómeros. (SARIER; ONDER, 2007).  

Os principais materiais de revestimento para o encapsulamento de PCMs são 

melamina-formaldeído (MF), resinas de ureia-formaldeído (UF) e poliuretano (PU). 

(ALKAN; SARI; KARAIPEKLI, 2011). A razão para a escolha de resina de melamina-

formaldeído como o componente do invólucro das microcápsulas é devido à sua 

elevada reatividade e utilização eficiente do polímero nos invólucros das 

microcápsulas. Além disso, estudos relataram as várias propriedades destas 

microcápsulas, incluindo boa resistência mecânica, bem como a estrutura química 

estável. (ZHANG; WANG, 2009).  

Dependendo do processo e dos seus reagentes, as microcápsulas podem 

apresentar formas diferentes, sendo elas regulares ou irregulares. Ainda conforme 

sua morfologia, podem ser classificadas como mononucleares, polinucleares e 

dispersas na matriz. As morfologias mais elementares de microcápsulas estão 

representadas na figura 14. Segundo Marcuzzo (2012), as microcápsulas 

mononucleares contêm o invólucro ao redor do núcleo, enquanto as cápsulas 

polinucleares possuem vários núcleos dentro do invólucro. Podem ocorrer ainda 

microcápsulas mononucleares com múltiplos invólucros. 

 
Figura 14 – Morfologia básica das microcápsulas 

 
Fonte: Marcuzzo (2012). 

 

Assim, o tipo e a morfologia das microcápsulas formadas está atrelado à 

natureza do processo, já que depende da deposição do material da casca na 

superfície de partículas do núcleo. Alguns estudos que obtiveram microcápsulas 
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pelo processo de microencapsulação interfacial e coacervação serão discutidos na 

próxima secção, 2.4.2. 

 

2.4.2 Obtenção de microcápsulas de PCMs 
  

Uma das pesquisas acompanhadas foi a realizada por Escobar et al. (2011) 

no LdSM6. Foram obtidas microcápsulas de óleos essenciais com o processo de 

microencapsulamento de polimerização interfacial. Esse processo foi produzido em 

uma emulsão de óleo-em-água. Nesta técnica, dois monómeros são dissolvidos na 

emulsão contendo o material do núcleo, e os processos de polimerização ocorrem 

na interface óleo-água.  

Como material de casca foi utilizada a resina melamina-formaldeído. Essa 

resina tem vantagens, como alta resposta aos monômeros, curto tempo de reação e 

espessuras finais da casca de fácil controle. O processo experimental ocorreu em 

duas etapas. O primeiro passo consiste na estabilização da emulsão por utilização 

de agente tensio-ativo e o segundo passo é a microencapsulação por polimerização 

in situ.  

Foram obtidas cápsulas (micro e nano) sintetizadas com diferentes 

surfactantes, com variações consideráveis no diâmetro, provando a importância do 

conhecimento sobre as características do surfactante para este tipo de aplicação. As 

microcápsulas preparadas com o surfactante Tween 80 tiveram os melhores 

resultados no que diz respeito ao diminuto tamanho das partículas (385 nm). As 

alterações na distribuição de tamanho das microcápsulas obtidas com diferentes 

surfactantes pode ser relacionada com a estrutura química do surfactante. O 

surfactante Tween 80 tem a parte apolar de cadeia muito longa em comparação com 

outros agentes tensio-ativos, o que faz a emulsão mais estável porque o segmento 

lipofílico7 cobre melhor a gotícula de óleo essencial.  

Outra pesquisa que visou estudar a variação de tamanho no processo de 

microencapsulamento foi a de Hawlader, Uddina e Khin (2003). Eles realizaram um 

estudo sobre a obtenção de microcápsulas de parafina com o processo de 

coacervação e com o processo de spray dry, comparando os resultados desses dois 

                                            
6 Laboratório de Design e Seleção de Materiais, localizado na Escola de Engenharia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 
7 A substância lipofílica é aquela que tem afinidade e é solúvel em lipídios. 
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processos. O material da casca foi gelatina e o núcleo foi parafina com ponto de 

fusão entre 60 e 62°C.  

No processo de coacervação, duas soluções foram feitas e depois 

misturadas. Gerou-se uma primeira solução com água destilada e o material da 

casca. Em outro recipiente, a parafina foi derretida e depois adicionada na solução 

da gelatina, juntamente com um homogeneizador (tween 80). Esse processo de 

homogeneização foi realizado adicionando o reagente gota a gota, a uma rotação de 

10.000 RPM e a temperatura foi mantida a 65°C. Após, a temperatura foi reduzida a 

temperatura do ambiente, e como resultado, as partículas se separaram em duas 

fases: uma delas contém das partes coacervadas. O último passo foi endurecer as 

microcápsulas, adicionando formaldeído. Essa última etapa levou 16h. Quando 

pronto, a solução foi filtrada e o precipitado foi encharcado com etanol absoluto. 

Essa solução foi filtrada novamente e secada em um forno com vácuo. 

No processo de spray dry, uma emulsão da parafina e uma dos materiais da 

casca também são obtidas de forma similar ao processo de coacervação. Essas 

soluções foram adicionadas uma a outra com o spray usando um Mini-spray Fryer 

Buchi 191. As emulsões foram atomizadas com uma taxa de 20 ml/min por uma 

centrífuga operando a 25.000 RPM. A temperatura inicial foi de 130°C e a de mistura 

de 80°C. As microcápsulas foram retiradas do equipamento e armazenadas e um 

recipiente de polietileno. 

Para análise das micropartículas geradas pelos processos, foram realizadas 

imagens em um MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura), e foi visto que ambos 

os processos geram microcápsulas de forma esférica com uma distribuição de 

tamanho uniforme. No entanto, as microcápsulas realizadas com o processo de 

spray (figura 15A) ficaram menores do que as obtidas pelo processo de coacervação 

(figura 15B). 
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Figura 15 – Microcápsulas obtidas no estudo de Hawlader, Uddina e Khin (2003) 

 
Fonte: Hawlader, Uddina e Khin (2003). 

Notas: (A) Processo de dry spray; (B) Processo de coacervação. 
 

Há vantagens e desvantagens em ambos os processos, enquanto o processo 

de spray gera microcápsulas menores, é necessário ter o equipamento específico 

para que possam ser obtidas. Já no processo de coacervação, as microcápsulas são 

maiores, mas é possível realiza-las com equipamentos mais simples. No entanto, o 

tempo também é considerado, sendo que o processo de coacervação por eles 

descrito demora mais de um dia para a obtenção. A eficiência da microencapsulação 

depende dos parâmetros do processo, tais como a proporção de núcleo para 

revestimento, o tempo de adição dos emulsionantes e da quantidade de agente de 

homogeneização. Também, com esse estudo chega-se a conclusão que a eficiência 

de encapsulação aumenta à medida que o tempo de homogeneização aumenta. No 

entanto, quando o tempo de homogeneização vai até um valor crítico, 10 min; depois 

disso a eficiência de encapsulação diminui.  

Bayes-Garcia et al. (2010) também realizaram um estudo utilizando gelatina 

como material de casca. Além da gelatina, também utilizaram como material de 

casca a goma arábica e o ágar-ágar. Foram feitos vários esforços para obter 

microcápsulas, variando os procedimentos (usando temperaturas mais baixas, a 

trabalhar com componentes diluído em vez de pó, etc.) visando a otimização do 

processo. Neste sentido, observou-se que o principal processo de agitação, um 

banho de ultra-som, tornou o tamanho microcápsulas mais uniforme e a distribuição 

das microcápsulas mais estreita, do que se a agitação fosse realizada 

mecanicamente. No entanto, um resultado negativo bastante significativo foi 

encontrado: depois de cerca de um mês de armazenagem à temperatura ambiente, 
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os pesquisadores observaram um crescimento de microrganismos na amostra com 

casca de gelatina. Este fato pode ser devido à composição do pó de gelatina. 

Obviamente, este crescimento microbiano se tornaria um grande inconveniente, 

devido à aplicação final de microcápsulas.  

Alkan, Sari e Karaipekli (2011), assim como Hawlader, Uddina e Khin (2003), 

realizaram um estudo de obtenção de microcápsulas de parafina por polimerização 

in situ, mas utilizaram eicosano e com um processo similar ao de Escobar et al 

(2011). Nesta técnica, a reação de formação de polímero tem lugar em água 

contendo surfactante, monómeros, e um iniciador solúvel em água. Este método de 

polimerização oferece características desejáveis, tais como a dissipação de calor 

imediato, menos dependência de solventes orgânicos voláteis, e baixa viscosidade 

mesmo em pesos moleculares elevados.  

Segundo os autores, as microcápsulas contendo eicosano foram preparadas 

com sucesso, com o diâmetro médio de 0.7 µm, e distribuição com um intervalo 

entre 0.4 and 2.3 µm e com uma superfície lisa. Ao analisar as imagens de MEV 

(figura 16), pode-se notar que há uma grande variação no tamanho das 

microcápsulas. 

 
Figura 16 – Microcápsulas de eicosano do estudo de Alkan, Sari e Karaipekli 

 
Fonte: Alkan, Sari e Karaipekli (2011). 

 

Eles chegaram também a conclusão que a capacidade de energia de 

liberação depende da proporção do núcleo para revestimento, já que uma casca 

muito espessa não proporciona uma boa interação do núcleo com o ambiente. No 
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entanto, uma quantidade mínima de material de revestimento tende a resultar no 

revestimento incompleto do material do núcleo. Neste estudo, foi utilizada uma 

proporção de núcleo – casca de 1:2 e 1:1, a segunda, com proporção igual não 

proporcionou resultados satisfatórios, não formando as microcápsulas. 

 No estudo experimental de Sanchéz et al. (2008) foi pesquisado uma forma de 

obter microcápsulas de parafina de tamanhos uniformes, por meio de uma 

membrana micro-porosa. Foi utilizado o processo de polimerização in situ e para a 

casca, uma membrana porosa comercial tipo tubular Shirasu, tamanhos de poros de 

5,5 µm. Para a síntese das microcápsulas, foi utilizado um béquer jaquetado para  

as reações de polimerização, equipado com controle digital de frequência e  

temperatura, um condensador de refluxo, e um tubo de entrada de gás nitrogênio 

sob agitação. Esse processo de síntese envolveu duas fases: uma fase contínua, 

que continha água e polivinilpirrolidona, e uma fase descocontínua, contendo 

estireno, cera de parafina, e peróxido de benzoíla. Pelas imagens dos MEVs (figura 

17), pode-se visualizar que as microcápsulas obtidas são esféricas, com superfícies 

lisas, no entanto, seu tamanho é bastante variado. Outro porém deste estudo é o 

material da casca: a membrana comercial utilizada possui custo bastante alto. 

 
Figura 17 – Microcápsulas obtidas no estudo de Sanchéz et al. (2008) 

 
Fonte: Sanchéz et al. (2008). 

 
 Mohaddes et al. (2014) também obtiveram microcápsulas de eicosano através 

de uma emulsão ultra-homogeneizada com eicosano concentrado para tentar 

aumentar a quantidade de troca de calor. O que concluíram é que apenas uma 
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grande quantidade de eicosano não é suficiente, mas também influenciam a 

temperatura do processo, a taxa de homogeneização e o material da casca. 

Zhang, Wang e Wu (2015) obtiveram uma microcápsula com dupla função 

utilizando eicosano como núcleo, e assim, com características termorreguladoras, e 

com ZrO2 na sua casca, provendo características de fotoluminescência. Assim como 

Jiang, Wang e Wu (2014), que conseguiram obter microcápsulas com núcleo de 

eicosano e casca com Fe3O4/SiO2, que provê características magnéticas às 

microcápsulas. 

Pode-se ver através da análise dessas pesquisas que há várias maneiras de 

obter microcápsulas, sendo de parafina ou outros materiais de núcleo. Todos os 

autores concordam que o tamanho das partículas é importante, além da formação 

da casca, e que esses fatores podem ser controlados através dos processos. No 

entanto, existem processos mais automatizados, que demoram menos tempo mas 

normalmente, devido ao equipamento, possuem custo alto. Vale a pena observar 

que, como mostrado no estudo de Escobar et al. (2011), é possível gerar 

microcápsulas com tamanhos uniformes com um processo mais simples, apenas 

controlando as variáveis do processo, como a escolha certa do surfactante.  

É importante salientar que a capacidade térmica (calor latente), das 

microcápsulas de PCM não depende apenas do tamanho de partícula, mas também 

da quantidade específica dessas nos materiais em que são aplicadas. Quanto mais 

elevado o conteúdo de microcápsulas com PCMs em um material, maior será a 

quantidade de energia térmica armazenada. (SÁNCHEZ et al., 2008). Assim, as 

microcápsulas contendo PCMs podem ser usadas para modificar a capacidade 

dessa energia dos materiais, assegurando uma ampliação nas propriedades físico-

químicas. (BORREGUERO et al., 2010).  

 
2.4.3 Aplicação microcápsulas em tecidos 
 

Os materiais que mudam de fase têm sido amplamente estudados desde o 

final dos anos 1970, e também têm sido vastamente utilizados para fibras e tecidos, 

sistemas de armazenamento de calor solar e nuclear, edificações etc. (YOU et al., 

2008). Para evitar qualquer difusão destes PCMs líquidos no material, estes 

compostos necessitam ser contidos em uma cápsula (SALAÜNA et al, 2010). Como 

dito anteriormente, a tecnologia para incorporar microcápsulas de PCM em 
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estruturas têxteis foi desenvolvido no início dos anos 80 no programa de pesquisa 

da NASA. (NELSON, 2001).  

Atualmente, para vestuário e produtos de decoração, as microcápsulas de 

PCMs foram incorporadas em fibras acrílicas e espumas de poliuretano. (PAUSE, 

2002, ZHANG; WANG, 2009). Segundo afirmam Salaüna et al. (2010), nos últimos 

anos os materiais de mudança de fase têm sido usados para manufaturar tecidos 

termorreguladores para melhorar o conforto térmico de usuários. Hoje em dia, fibras 

contendo PCM e tecidos ou espumas revestidas com camadas de microcápsulas de 

PCM são utilizadas em diversas aplicações têxteis, como lista Da Silva (2002), como 

vestuário (fatos de ski, luvas, meias, camisolas) calçado, equipamento de proteção, 

têxteis médicos, entre outras.  

A partir dai surge o conceito de “produtos inteligentes”. Sendo o vestuário um 

produto, essas roupas têm suas características ampliadas, seja pela adição de 

microtecnologias, sensores ou por um novo projeto ou conceito, como exemplificado 

no esquema da figura 18. Assim, têxteis contendo microtecnologias fazem parte 

dessa nova categoria de produtos. 

 
Figura 18 – Fatores envolvidos na obtenção de vestuário inteligente 

 

Fonte: Adaptado de Dittmar et al. (2005). 

 

Para Nelson (2002), as microcápsulas aplicadas em tecidos variam desde 

acabamentos com fragrâncias, policrômicos e termocrômicos até retardantes de 
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fogo. No entanto, não apenas o núcleo da microcápsula muda, mas também o tipo 

de casca. Por exemplo, produtos cosméticos e fármacos, possuem um meio de 

liberação controlada das substancias de núcleo. Da Silva (2009) afirma que, no caso 

dos PCM, pretende-se que este material se mantenha no interior da microcápsula 

em condições normais de manuseamento e que apenas interaja indiretamente com 

o ambiente envolvente. Assim, sua casca deve ser resistente para que o material 

não seja liberado no material, perdendo sua eficiência. 

Segundo Cruz et al. (2011), no caso particular da utilização de acabamentos 

termorreguladores, assume-se como objetivo a necessidade de proporcionar maior 

conforto ao utilizador a partir da utilização de materiais que possam armazenar ou 

libertar calor em função das necessidades de aquecimento ou arrefecimento. 

Sánchez et al. (2008) afirmam que têxteis contendo PCMs ajudam para neutralizar o 

frio e o superaquecimento que, como visto anteriormente, é o efeito descrito como a 

termorregulação. Erkan (2004) observa que os novos materiais de isolamento têxteis 

tornaram-se importantes ao passo que regulam a temperatura de acordo com o 

ambiente e a temperatura do corpo.  

Portanto, a funcionalidade do tecido termorregulador depende da 

transferência de calor entre a pele e o meio ambiente. Salaün et al. (2010) afirmam 

que a permeabilidade ao ar do têxtil é um dos fatores mais importantes para o 

conforto térmico. Este fator depende principalmente da construção, o peso do tecido 

e pode variar para o tratamento de acabamento. Assim, o fabrico de um tecido 

termorregulador deve ser uma média entre a respirabilidade e a transferência 

térmica do tecido.  

Com isso em mente, a aplicação de PCMs em estruturas têxteis, podem 

proporcionar vários efeitos e benefícios térmicos quando devidamente aplicados. 

Alguns desses benefícios são um efeito de isolamento/aquecimento, através da 

libertação de calor do PCM para a estrutura têxtil, criando uma barreira térmica que 

reduz o fluxo de calor do corpo humano para o ambiente envolvente, reduzindo 

deste modo a perda do calor do corpo, e um efeito termorregulador que  mantém a 

temperatura desse microclima praticamente constante. (DA SILVA, 2009). 

Para que esses benefícios sejam obtidos, McCullough e Shim (2006) 

observam que a camada (ou camadas) de roupas contendo PCMs deve atravessar a 

faixa de temperatura de transição antes daquela em que o PCM vai mudar de fase, 

gerando ou absorvendo o calor. Consequentemente, o utilizador tem de fazer algo 
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para levar a temperatura do tecido PCM para mudar. PCMs são um fenômeno 

transitório, pois eles não têm nenhum efeito sob condições térmicas em estado 

estacionário.  

Para provar os benefícios dos têxteis com microcápsulas de PCMs, Nejman e  

Goetzendorf-Grabowsk (2013) realizaram um estudo com o objetivo de determinar 

as propriedades termorreguladoras de tecidos de malha de poliéster modificadas 

com PCM. Os resultados dos tecidos com microcápsulas foram comparados com os 

tecidos sem a aplicação das mesmas. A avaliação do efeito da modificação das 

propriedades termorreguladores de tecidos foi realizada com base em termogramas 

obtidos por análise da técnica de Calorimetria de Varrimento Diferencial (Differential 

Scanning Calorimetry, DSC). Os tecidos com microcápsulas melhoraram as trocas 

de calor em 40%. Conforme observado por Sanchéz et al. (2008), essa melhoria 

pode variar com a quantidade de microcápsulas aplicadas na superfície. Outro fator 

que afeta a melhoria das propriedades termorreguladoras é a estabilidade térmica 

da microcápsula. Zhang e Wang (2009) afirmam que a seleção de uma casca 

adequada pode melhorar a estabilidade térmica de micro-PCMs.  

 Para a incorporação de microcápsulas em materiais têxteis, é necessário que 

as partículas possuam um tamanho regular e uniforme. É possível utilizar partículas 

de microcápsulas com uma vasta gama de 0,5 a 100µm para aplicações têxteis. 

(ZHANG; WANG, 2009). Sarier e Onder (2007) recomendam partículas a 10µm para 

a incorporação em produtos têxteis por meio de revestimento. Parece evidente que 

quanto menor o tamanho de partícula de microcápsulas contendo PCM, melhores 

serão suas propriedades, tais como a suavidade, um calor homogéneo absorvendo 

ou libertando calor, e boa durabilidade de lavagem, da temperatura inteligente 

têxteis adaptáveis independente do método de incorporação utilizado. (SÁNCHEZ et 

al., 2008). 

Para modificar matérias têxteis, são utilizadas diferentes técnicas de 

incorporação de microcápsulas em sua estrutura. Essa incorporação em fibras pode 

ser feita diretamente no interior da matriz de fibras de polímeros. No entanto, 

segundo Nejman e Goetzendorf-Grabowsk (2013), o método mais comum de 

modificação têxteis é o revestimento com uma pasta que contenha microcápsulas. 

Trabalhos publicados também dão exemplos da utilização de métodos tais como a 

laminação, impressão ou a adição de PCM ao banho de corante.  
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Cruz et al. (2011), afirmam que as microcápsulas com PCM’s podem ser 

aplicadas às fibras na extrusão, por revestimento ou por impregnação. Estas 

microcápsulas são revestidas por um polímero, cujo interior contém uma parafina, 

com as propriedades de mudança de fase sensíveis a pequenas diferenças de 

temperatura.  

Rossi (2012) realizou um estudo sobre a aplicação de microcápsulas em dois 

tecidos, algodão e poliéster. Também utilizou diferentes tipos de microcápsulas, 

sendo uma delas de casca polimérica, com interior de frutas vermelhas e erva-doce, 

e outra de casca cerâmica, com núcleo com frutas vermelhas, algas marinhas e 

luminescentes. Essas microcápsulas foram aplicadas através de dois diferentes 

métodos: serigrafia e impregnação. Esses métodos ainda tiveram uma variação, 

sendo elas: serigrafia com verniz a base d’água, serigrafia com um verniz solvente, 

serigrafia com um verniz industrial fosfocrômico,  impregnação somente com água e 

impregnação com água e resina a base d’água.  

Para testar a durabilidade das microcápsulas nos têxteis, realizou um teste de 

durabilidade. (NBR ISO 105- C06:2010). As amostras foram colocadas em um 

béquer com uma solução e agitadas por um agitador mecânico durante um ciclo de 

45 min, simulando ensaios múltiplos que correspondem a aproximadamente até 5 

ciclos de lavagens domésticas ou comerciais. Após cada ciclo de lavagem, as 

amostras foram colocadas para secagem em uma estufa com a temperatura de até 

50°C, totalizando 6 ciclos, o que corresponde a aproximadamente 30 lavagens 

domésticas ou comerciais. 

O autor observou que, independentemente do tipo de microcápsula, o verniz 

tem influencia na sua distribuição no tecido. O verniz à base de água fornece uma 

distribuição uniforme das microcápsulas na solução, e o verniz à base de solvente 

gera a formação de aglomerados de microcápsulas. Após as lavagens, a presença 

das microcápsulas que foram aplicadas com impregnação e uso de verniz 

permaneceu visualmente a mesma, sem grandes alterações nesta forma. A 

serigrafia com verniz à base de água também se mostrou resistente a 30 lavagens. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa de Rossi (2011) indicam que a escolha 

da técnica, do tipo de casca da microcápsula, em combinação com verniz ou resina, 

de acordo com o suporte é fundamental para determinar o resultado final da 

aplicação, tanto em termos de aspecto visual como no que diz respeito à presença 

de microcápsulas nas fibras dos suportes analisados. Somente com a sua adequada 
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combinação é que se pode desenvolver produtos que possam realmente conter as 

características das microcápsulas utilizadas.  

Salaün et al., (2010) estudaram a aplicação de microcápsulas de PCMs em 

tecidos incorporados através da técnica de revestimento. A impregnação foi feita em 

um tecido têxtil de algodão com diferentes banhos contendo um ligante e as 

microcápsulas em diferentes concentrações. Essa impregnação ocorreu sob meio de 

imersão do tecido por 2 min. Depois de impregnadas, as amostras foram prensadas, 

com leve pressão, a fim de manter as microcápsulas intactas. Em seguida, a fase de 

secagem foi realizada sob ventilação de 0,5 m/min de velocidade durante 4 min a 

100°C (para evaporar a água) e 4 min a 150°C (para assegurar a reação do ligante). 

Pode-se visualizar na figura 19, através das imagens de MEV, as microcápsulas de 

PCM nas fibras dos tecidos. Assim, chega-se a conclusão que a aplicação das 

microcápsulas depende também do tipo de adequado para a fixação das mesmas na 

superfície desejada. 

 
Figura 19 – Impregnação de microcápsulas de PCM em tecidos 

 
Fonte: Salaün et al. (2010). 

 

Sánchez et al. (2010), assim como Salaün et al. (2010), aplicaram 

microcápsulas de parafina com a técnica de revestimento para a fixação das 

mesmas no substrato têxtil. Para tanto, o tecido virgem foi fixado na superfície do 

aplicador, assegurando o tecido com grampos. O substrato de tecido impregnado 

seco com a formulação de revestimento e as microcápsulas foram curados a 95°C 

durante 11 min.  
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Para a análise térmica, as amostras foram avaliadas através da termografia 

infravermelha (IR). Os tecidos com as microcápsulas e sem elas foram aquecidos 

até uma temperatura mais elevada do que a da mudança de fase do PCM (45°C) 

encapsulada. O objetivo foi comparar o efeito termorregulador após o resfriamento 

até a temperatura ambiente por câmera de visão infravermelha. Segundo os autores, 

essa análise confirma o efeito termorregulador do revestimento têxtil com 

microcápsulas incorporadas por parafina e da eficácia da técnica de fixação 

selecionado. 

Uma outra maneira de obter têxteis PCM é adicionando-as às fibras na fiação. 

Este processo foi desenvolvido na década de 1990. Nesta técnica, Erkan (2004) 

explica que os PCMs são adicionados ao polímero líquido, solução de polímero, ou 

material de base, e, em seguida, a fibra é fiada de acordo com métodos 

convencionais, tais como fiação a seco ou a úmido e de extrusão de polímero em 

fusão. Um problema encontrado por essa técnica é a destruição das microcápsulas 

nos processos de tecelagem: dependendo do processo, as a casca é rompida e o 

conteúdo liberado no tecido.  

Pause (2003) introduziu um método que envolve a incorporação direta dos 

PCMs em uma película de polímero (0,3 mm de espessura), que é então laminada 

para o sistema de não-tecido. Pause reivindicou que, quando a laminação é 

comparada com as outras aplicações de PCM em peças de vestuário, o método 

oferece as seguintes vantagens: uma alta concentração de PCM por unidade de 

área e qualquer aumento o peso da roupa é minimizado. No entanto, esse processo 

é realizado mecanicamente, necessitando assim de um equipamento específico para 

a aplicação da lâmina contendo as micropartículas. 

Nejman et al. (2013) incorporaram microcápsulas com núcleo de PCM através 

de revestimento polimérico em fibras de poliéster. Viram que as microcápsulas 

aumentaram a absorção de calor entre 30-40%. Assim, puderam comprovar que o 

tecido com microcápsulas ampliou a uniformidade do calor emitido e absorvido ao 

ser comparado com o tecido sem microcápsulas. 

Salaün, Vroman e Elmajid (2012) desenvolveram um método para produzir 

tecidos inteligentes em um método com apenas um processo, através da formação 

das microcápsulas de poliamida nas fibras de celulose. As imagens de MEV, figura 

20, mostraram que as microcápsulas não ficaram uniformes na superfície da fibra, 

podendo observar alguns pontos sem microcápsulas.  
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Figura 20 – Impregnação de microcápsulas de PCM em tecidos 

 
Fonte: Salaün, Vroman e Elmajid (2012). 

 

Também foi possível observar que as partículas aglomeradas estão apenas 

na superfície, e que algumas micropartículas podem ser observadas no interior da 

fibra. Com uma ampliação maior (figura 20B), pode-se observar a presença de 

microcápsulas de 5µm de diâmetro. Os vários fios da fibra parecem estar ligados 

com as micropartículas e o filamento. 

 
2.4.4 Aplicação microcápsulas em espumas de PU 
 

Segundo Lee et al. (2005), as espumas são definidas como materiais que 

contém espaços vazios gasosos rodeadas por uma matriz mais densa, que 

geralmente é um líquido ou sólido. As espumas têm sido amplamente utilizadas em 

uma variedade de aplicações como, por exemplo, isolamentos, almofadas, 

absorventes e diversas estruturas.  

As Espumas de Poliuretano (PU) estão disponíveis em ambas as formulações 

termofixos e termoplásticos. Os Poliuretanos (PUs) são materiais poliméricos únicos 

com uma ampla gama de propriedades físicas e químicas. Com combinações de 

materiais monoméricos, PUs podem ser adaptados para atender a demandas 

diversificadas de várias aplicações, como revestimentos, adesivos, fibras, 

elastômeros termoplásticos e espumas.  

Dependendo da composição da espuma, da morfologia celular e das 

propriedades físicas, podem ser categorizadas como espumas rígidas ou flexíveis. 

(SAHA; KABIR; JEELANI, 2008). Espumas rígidas são amplamente utilizados em 

aplicações, tais como a construção de isolamento, eletrodomésticos, transportes, 

embalagens, móveis e recipientes de alimentos e bebidas; enquanto que espumas 
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flexíveis são usados como móveis, transporte, roupas de cama, tapetes, têxteis, 

aplicações esportivas, choque e atenuação do som, e sapatos. (LEE et al., 2005). 

As espumas de poliuretano flexíveis são amplamente utilizadas como 

materiais de isolamento em edifícios, devido à sua baixa condutividade térmica e 

estabilidades mecânica e química elevadas. (BORREGUERO et al., 2010). Uma das 

aplicações de espumas de poliuretano em construção é geralmente como núcleo 

das estruturas de sanduíche, em conjunto com os dois materiais de folha em torno 

dele. Materiais de folha carregam a maior parte da carga estrutural, enquanto núcleo 

faz a estrutura mais leve. O núcleo aumenta o momento de inércia, rigidez à flexão e 

a capacidade de absorção de energia do sanduíche. Também amortece 

internamente a onda de tensão, uma vez que se propaga através do núcleo no caso 

de impacto. Isto atrai essas estruturas de sanduíche para serem usadas em 

aplicações aeroespaciais, marinhas e automóveis. (SAHA; KABIR; JEELANI, 2008). 

As espumas de PU representam o maior mercado entre espumas poliméricas, 

estimado em quase dois bilhões de quilos, apenas nos EUA. Cao et al. (2005) 

afirmam que em 2001, o uso de produtos de espuma de polímero EUA foi de US$ 

16,2 milhões. Segundo Lee et al. (2005), os PUs ocupam a maior quota de mercado 

(53%) em termos da quantidade consumida, enquanto que PS é o segundo (26%). 

De acordo com Borreguero et al. (2010), espumas de PU possuem boas 

propriedades de isolamento, mas a sua capacidade de regulação térmica pode ser 

melhorada através da incorporação de materiais de mudança de fase (PCMs). A 

tentativa de aplicar microcápsulas de PCMs em espuma de poliuretano para 

melhorar o seu desempenho térmico foi iniciada na década de 1990. Esta tecnologia 

foi desenvolvida para uso em uma variedade de aplicações, tais como calçados, 

roupas, interiores de automóveis, e de produtos médicos.  

Uma aplicação muito interessante dos PCM em espumas de PU foi 

investigada por Fok, Tan e Sua (2011) e diz respeito ao potencial de arrefecimento 

destes materiais quando incorporados em capacetes. Os investigadores 

conceberam um sistema (figura 21) para que a temperatura da cabeça se mantenha 

em torno dos 30°C. Foi selecionado para tal o eicosano, com uma gama de 

temperaturas de operação entre 18 e 38°C e uma temperatura de fusão de 28°C. Os 

resultados demonstraram ser possível manter a temperatura pretendida durante 

cerca de 2 horas.  
Figura 21 – Microcápsulas incorporadas em espumas internas de capacetes 
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Fonte: Adaptado de Fok, Tan e Sua (2011) 

 

You et al (2008) afirmam que a produção deste tipo de espumas com 

microcápsulas não tem sido relatado em detalhe. Grande parte dos estudos que 

pesquisam a aplicação de microcápsulas de PCM em espumas de PU focam na 

dispersão das partículas na matriz de polímero, de modo que as interações a nível 

molecular pode ser alcançado para produzir um material com propriedades térmicas 

e mecânica superiores. Segundo Saha, Kabir e Jeelani (2008), as partículas, quando 

dispersas uniformemente no polímero, podem produzir um grande número de 

regiões de interface, aumentando a sua eficiência. 

 O processo mais comum de aplicação de microcápsulas em espumas de PU 

é misturar as microcápsulas na solução do polímero antes desta reagir. 

Normalmente,  as microcápsulas são adicionadas e misturadas vigorosamente com 

agitação forte, para se obter uma mistura uniforme. Adiciona-se então um 

catalisador ao mesmo copo sob forte agitação por um curto tempo (durante 5-10s). A 

mistura resultante é deixada em repouso durante cerca de 1 min, permitindo a 

formação e o crescimento da espuma.  

 No estudo de You et al. (2010) foram obtidas espumas com microcápsulas 

através desse método. Foram aplicadas microcápsulas de octadecano com casca de 

melamina-formaldeído (polimerização in situ). Foram investigadas as influências de 

das microcápsulas na morfologia, propriedades de calor, e as propriedades 

mecânicas das espumas. As microcápsulas ficam impregnadas nas fibras da 

espuma (figura 22), o que dispensa a aplicação de um ligante. Eles observaram que, 

à medida que o conteúdo de microcápsulas é aumentado, o armazenamento de 
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calor e a capacidade de termorreguladora da espuma se tornar maior. No entanto, 

as densidades das espumas são aumentadas quando o conteúdo de microcápsulas 

é aumentado.  

 
Figura 22 – Aplicação de microcápsulas em espumas de PU pelo método de adição na reação 

de polimerização 

 
Fonte: You et al. (2010). 

 

Borreguero et al. (2010) estudou a incorporação de parafina 

microencapsulada em espumas de PU sintetizados analisando o processo da 

formação de espuma e as propriedades físicas e mecânicas do produto final. As 

espumas de PU foram sintetizadas pela mistura de poliol, silicone, água, amina e 

microcápsulas, sendo essa mistura agitada adicionalmente durante 1 min. Em 

seguida, a quantidade adequada de isocianato foi adicionada à mistura e a solução 

foi agitada durante apenas 5s até ao momento em que a espuma começou a 

crescer. Finalmente, as espumas obtidas foram curadas à temperatura ambiente. 

Os resultados desse estudo indicam que o processo de formação de espuma 

é afetado pelo conteúdo microcápsulas, que diminui o aumento da taxa de espuma e 

seu tamanho final. Chegaram a conclusão que um teor de 21% de 

microencapsulados podem ser incorporados nas espumas de PU, melhorando a 

capacidade de armazenamento de energia destes materiais, com leve decaimento 
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nas propriedades mecânicas da espuma, assim, sem prejudicar as demais 

características que devem ser providas. 

 Essa técnica de adicionar as microcápsulas no processo de polimerização da 

espuma de PU possui vantagens como a rapidez do processo, sua eficiência, pois 

as microcápsulas são fixadas nas fibras das espumas e por vários autores já terem 

descrito e analisado este processo. No entanto, no caso dos assentos customizados, 

em que as espumas de PU são cortadas posteriormente ao processo de 

polimerização, as microcápsulas podem ser derretidas com os cortes. Além do mais, 

uma porção considerável de material é desperdiçado, pois todas as microcápsulas 

que estão nos cavacos são descartadas. Assim, buscou-se outros processos de 

aplicação das microcápsulas nas espumas de PU, que pudesse ser realizado após o 

corte dos assentos personalizados. 

Nomura, Okinaka e Akiyama (2009) não realizaram a impregnação de 

espumas de PU, mas sim em materiais porosos como perlite expandida (EP), terra 

diatomácea (DE) e gama-alumina (GA) foram selecionados como os materiais 

porosos. Devido ao tipo do processo, ele aqui foi relatado.  

Ao início do processo, o PCM microencapsulado sólido e os materiais 

porosos foram colocados em um forno elétrico com uma bomba de vácuo para 

evacuar o ar no forno. O forno foi mantido a 150°C, a fim de derreter o sólido que 

envolvia as microcápsulas. Os materiais porosos foram colocados em contato físico 

em com os PCMs líquidos, esses por sua vez entram e impregnam o material 

poroso. Após, a bomba de vácuo foi desligada para permitir que o ar entrasse 

novamente no forno. Finalmente, os materiais porosos cheios com as 

micropartículas foram retirados e deixados para secar em temperatura ambiente. 

Após ainda foi retirada uma amostra para analisar se as microcápsulas tinham sido 

impregnadas com sucesso. Um esquema desse processo é demonstrado na figura 

23. Esse processo mostrou-se bastante eficiente. Como as espumas possuem poros 

bem abertos, é possível utilizar este estudo como base e simplifica-lo.  
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Figura 23 – Impregnação de materiais porosos com microcápsulas de PCMs 

 

Fonte: Adaptado de Nomura, Okinaka e Akiyama (2009). 

 

Saha, Kabir e Jeelani (2008) também estudaram uma aplicação de partículas 

em espumas de PU. Seu processo consiste em três passos, como mostrado na 

figura 24. No passo 1, a mistura é submetida à vibração por ultrassom de alta 

intensidade durante 40 min a amplitude de 60% para produzir uma dispersão 

homogênea. A fim de evitar o aumento da temperatura durante essa vibração, um 

arrefecimento externo é empregado, submergindo o recipiente de mistura em um 

banho termostático de cerca de ± 1C durante todo o período de aplicação do 

ultrassom. No passo 2, as partículas são misturadas, utilizando um agitador 

mecânico a 2500 rpm durante cerca de 30s. Um molde de alumínio é aquecido 

dentro de um forno a cerca de 50°C antes de verter a mistura, e então, a mistura é 

vertida no molde. Esse molde é prensado com a finalidade de dissipar as partículas 

uniformemente na espuma. Ele é mantido no interior do forno a 37,8°C durante 24 

horas para a cura. Finalmente, a espuma com partículas é retirada do molde. A 

impregnação ocorreu com sucesso, mas mesmo prensando a espuma, as partículas 

se aglomeram devido a sua energia de superfície elevada.  
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Figura 24 – Passo a passo do método de impregnação de microcápsulas em espumas de PU 
desenvolvido por Saha, Kabir e Jeelani  

 

Fonte: Adaptado de Saha, Kabir e Jeelani (2008). 

 

Marcuzzo (2012) desenvolveu um processo de aplicação de microcápsulas 

em espumas de PU com base no processo de impregnação de Rossi (2011) para 

tecidos. A autora gerou microcápsulas de eicosano com casca de melamina-

formaldeído. Para a aplicação, essas micropartículas foram diluídas em meio aquoso 

a temperatura ambiente e inseridas por imersão em corpos de prova das espumas 

de poliuretano de densidades 28kg/m e 45kg/m. A impregnação ocorreu sob 

agitação leve em meio aquoso por 30min, para que as microcápsulas preenchessem 

as células da espuma. Uma resina sintética foi sintetizada separadamente e depois 

inserida em outras espumas de PU, para verificar se o simples enchimento dos 

poros da espuma poderia melhorar o conforto térmico. 

Assim, oito corpos de prova foram gerados. Para comparação, as amostras 

foram impregnadas com microcápsulas apenas na superfície (D28-1 e D45-1) e 

através de todo o material (D28 e D45-2-2). Duas amostras foram impregnadas com 

uma resina de melamina-formaldeído (D28-D45 e D28-X). Também foram deixados 

dois espécimes sem aplicar microcápsulas ou resina (D28 e D45-0-0).  

Para avaliação do efeito termorregulatório das espumas, foi utilizando um 

termógrafo IR. Todas as amostras foram aquecidas num forno durante 12min a 

40°C, temperatura aproximada qual ocorre a mudança de fase de eicosano. As 

superfícies foram então termografadas pouco depois de serem removidas do forno 

e, também, ao arrefecer, de 2 em 2 minutos (figura 25). 
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Figura 25 – Análise termográfica das espumas de PU do estudo de Marcuzzo 

 
Fonte: Marcuzzo (2012). 

 Notas: (A) Espuma aquecida por 12 min a 40°C; (B) após resfriar 2 min; (C) após resfriar 4 min, 
(D) após resfriar 6 min. 

 

Observou-se que as espumas impregnadas com resina de melamina-

formaldeído não armazenam calor, o que comprova que o aumento da capacidade 

de calor do sistema é devido à adição de um PCM. Verificou-se que as espumas 

com microcápsulas arrefecem mais lentamente do que as espumas sem 

microcápsulas, devido à grande quantidade de calor absorvido pelo eicosano no 

processo de mudança de fase. Além disso, as amostras que contêm microcápsulas 

apenas na sua superfície têm um comportamento semelhante para as espumas sem 

microcápsulas. Isto devido às baixas quantidades de microcápsulas localizadas 

superficialmente, como tal, elas absorvem e liberam calor muito rapidamente. Assim, 

vê-se que o melhor resultado foi as amostras D28 e D45, com microcápsulas 

eicosano em todo o corpo da espuma.  

A aplicação é feita por meio da imersão que, para as amostras analisadas, foi 

eficiente. Contudo, esse processo torna-se bastante dispendioso quando o objetivo é 

impregnar um assento inteiro. É necessário uma grande quantidade de 
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microcápsulas para serem colocadas em uma solução. Além do mais, esse é um 

processo em que não se tem muito controle de quanto material é aplicado. 

Fora esse fato, nesse estudo foi considerada que para gerar o efeito 

termorregulador, é necessário impregnar microcápsulas em toda a extensão da 

espuma, no entanto nada foi dito quanto a quantidade das microcápsulas que foram 

aplicadas. Sánchez et al. (2008) falam em seu estudo da importância da quantidade 

de microcápsulas de PCM para aumentar a capacidade térmica, assim quanto mais 

microcápsulas forem aplicadas, mais energia térmica o material poderá armazenar. 

Borreguero et al. (2010) também afirmam que é necessário levar em conta a 

quantidade de partículas aplicadas nas espumas. Sendo assim, ainda é necessário 

pesquisar formas de impregnação de espumas de PU, visando o bom 

aproveitamento da quantidade de material aplicada e também os efeitos gerados por 

estes. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Essa seção apresenta os materiais usados e os métodos empregados para o 

experimental desenvolvido. Todos os materiais utilizados para a obtenção das 

microcápsulas e para a verificação da ampliação da estabilidade térmica do material 

estão citados em cada uma das sessões. 

Os procedimentos experimentais começaram com uma fase inicial com 

obtenção de microcápsulas com base no método de Marcuzzo (2012). No entanto, 

esse processo não mostrou uma obtenção efetiva, com várias dificuldades na 

formação da casca. Já os procedimentos experimentais na fase efetiva foram 

divididos em 4 etapas, como mostra em resumo a figura 26.  

A Rota A consistiu na obtenção das microcápsulas baseada no processo de 

Alkan, Sari e Karaipekli (2011) e Escobar et al. (2011); caracterização das mesmas; 

a inserção em amostras de espumas de PU através de duas técnicas diferentes; e a 

análise termográfica das amostras. As Rotas B e C consistiram na variação de 

parâmetros do processo (surfactante e tipo de agitação), objetivando aumentar o 

tamanho das microcápsulas além da  sua caracterização. Na Rota D, obteve-se 

microcápsulas com outro surfactante; caracterização das mesmas; e inserção com o 

método com melhor resultado da Rota A. Foi então realizada uma comparação do 

efeito termorregulador entre as amostras de espumas de PU com as microcápsulas 

obtidas nas Rotas A e D; a seleção do melhor parâmetro; aplicação das 

microcápsulas e a análise termográfica da combinação tecido e espuma.  

Paralelamente, foram obtidas microcápsulas de rodamina para verificar a 

dispersão das partículas em um micrótomografo. O equipamento consegue obter 

imagens através da diferença de densidade dos materiais, assim, foi necessário 

obter microcápsulas com material que apresenta densidade significativamente 

diferente da espuma (no caso, a rodamina). Todos os passos aqui resumidos são 

detalhados nas subseções na sequência. 
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Figura 26 - Visão geral do procedimento experimental 

 

 
 
 

 

3.1 OBTENÇÃO DAS MICROCÁPSULAS 

 

Foram utilizados como reagentes água DI (200mL + 7mL); formaldeído marca 

Sigma-Aldrich 37%wt em H2O, 10-15% de metanol como estabilizador (6 mL); 

melamina marca Sigma-Aldrich 99% (2,5 g); eicosano marca Sigma-Aldrich 99% (6 e 
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3 g); solução de ácido acético marca F-Maia 99,7%; solução de trietanolamina 

marca Cromoline 60% com 0,2% de água e 0,001% de ferro. Na primeira obtenção 

(Rota A), foi utilizado 1 g de Tween 20 marca Neon (polietileno glicol sorbitano 

monolaurato 20) como surfactante.  

O método de Alkan, Sari e Karaipekli (2011) e Escobar et al. (2011) consiste 

na obtenção de microcápsulas por polimerização in situ. Segundo Kage et al (2002), 

as técnicas que envolvem a polimerização in situ lidam com dois líquidos imiscíveis. 

Os monômeros ou reagentes para ocorrência da polimerização, responsável pela 

formação do invólucro, estão mutuamente presentes nos dois líquidos imiscíveis. 

Eles devem difundir na interface entre os líquidos para que possam reagir e formar 

uma membrana que recobre a superfície do núcleo. (MARCUZZO, 2012).  Assim, 

nessa metodologia a interface entre as duas fases imiscíveis serve apenas para 

separar as micropartículas inicialmente formadas e impedir o crescimento 

secundário, que levaria a formação de aglomerados com partículas de formato 

irregular.  

Para gerar a emulsão, foi colocado 200 mL de água deionizada em um 

béquer jaquetado de 600 mL com agitação de 100 rpm em um agitador mecânico 

(Fisatron 713D). O surfactante foi adicionado e misturado até dissolvê-lo 

completamente. As mangueiras do banho termostático foram conectadas às olivas 

do béquer jaquetado, e a temperatura do banho ajustada para 60ºC. Em separado, o 

eicosano foi fundido com o auxílio de um agitador magnético TE-0851 com 

aquecimento. O eicosano fundido foi adicionado à solução já quente e misturada. 

Em outro béquer, essa solução foi levada para o agitador ultrassônico (Cole Parmer 

modelo CV33), com parâmetros do equipamento em uma amplitude de 60% e tempo 

de 10 minutos. O pH da solução foi ajustado para 4,5 com o uso da solução de ácido 

acético.  

Para o pré-polímero, foi colocado em um béquer de 50 mL, 7 mL de água 

deionizada e adicionado o formaldeído. A solução foi levada para aquecer em um 

agitador magnético TE-0851 com aquecimento com auxílio de um bastão magnético 

e aquecida até 70ºC, mantendo agitação branda. A melamina foi adicionada e 

misturada até a solução ficar límpida novamente. O pH foi ajustado para 8,5 

utilizando a solução de trietanolamina.  

Para as microcápsulas, a emulsão e o pré-polímero foram misturados. Com a 

utilização de um agitador mecânico (Fisatron 713D) a  500 rpm, a emulsão foi 
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colocada em agitação. Com auxílio de um funil de adição, o pré-polímero foi 

adicionado lentamente. Após a adição do pré-polímero, a solução ficou em agitação 

por 1,5 horas. Após, a velocidade do agitador foi ajustada para 100 rpm e o pH para 

9 utilizando a solução de trietanolamina. A solução foi colocada em uma centrífuga 

(Marca Quimis, Centrífuga para Tubos), para a separação de fase, com a velocidade 

máxima do equipamento, e deixado ali por 20 minutos. A fase líquida foi descartada 

através de uma filtração e a fase sólida, que contém microcápsulas, foi colocada 

para secar no dessecador. (BERETTA et al., 2016)8.  O esquema de obtenção pode 

ser visualizado na figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Parte da pesquisa será publicada em dezembro de 2016 em um artigo no Journal of Engineering 
Science and Technology. 	  
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Figura 27 - Esquema para a obtenção das microcápsulas 
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3.1.1 Mudanças dos parâmetros de obtenção  
  

 A segunda etapa consistiu na obtenção de microcápsulas com tamanhos 

maiores para verificar se o tamanho das mesmas influenciaria no efeito 

termorregulador. Para tanto, os parâmetros de agitação e tipo de surfactante foram 

modificados. As rotas alternativas de obtenção são delineadas na figura 28.  

 
Figura 28 – Alterações no processo de obtenção das microcápsulas 

 

 
 

 

A Rota A foi considerada o método original, explicado acima no item 3.1. A 

Rota B consistiu na mudança apenas de surfactante, utilizando o tween 80 

(polietileno glicol sorbitano monolaurato 80) marca Sigma-Aldrich. A quantidade 

permaneceu a mesma (1g), assim como os outros parâmetros. Na Rota C voltou-se 

para o surfactante tween 20, porém com agitação mecânica no lugar de agitação 

com ultrassom. O ultrassom dissipa a emulsão formando pequenas gotículas, que 

serão o núcleo da microcápsula. A agitação mecânica também dissipa a emulsão, 

porém em menor velocidade, logo, as gotículas ficam maiores. A velocidade da 

agitação mecânica foi ajustada para 9000 rpm, mantida por 10 min. Na Rota A foi 
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testado o surfactante CTAB (brometo de cetiltrimetilamónio) marca Neon 98-100%, 

por este ter apresentado tamanhos maiores de microcápsulas em estudo anterior. 

(ESCOBAR et al., 2011). Com base nos resultados da Rota B, manteve-se a 

agitação mecânica. A quantidade de surfactante teve de ser aumentada para 1,5 g. 

Os outros parâmetros do processo foram mantidos. 

 

3.1.2 Caracterização das microcápsulas  
 

 Para a visualização da formação, morfologia e tamanho foi utilizado o 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) marca Hitachi modelo TM3000. Este é 

um instrumento usado rotineiramente para a análise microestrutural de materiais 

sólidos, sendo versátil para avaliação, exame e análise das características 

microestruturais e morfológicas de amostras. A grande vantagem desse instrumento 

é a elevada profundidade de campo, da ordem de 10 µm para aumentos típicos de 

cerca de 10.000 X, chegando a 1 cm para aumentos de 20 X. 

Para analisar a distribuição do diâmetro médio das partículas, foi realizada 

uma análise granulométrica. A análise foi feita a úmido, usando água como 

dispersante, e o equipamento utilizado foi um granulômetro a laser (marca CILAS, 

modelo 1180, com faixa de 0,04 µm – 2500 µm).  Também foi realizado uma 

Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy - FTIR) da microcápsula, do eicosano e da microcápsula 

macerada (FTIR marca Parkin Elmer modelo Espectrum 100). O FTIR gera um 

espectro dos materiais, assim, ao macerar a microcápsula, esperou-se ver uma 

combinação dos espectros da microcápsula e do eicosano, comprovando que de 

fato ocorreu a microencapsulação do material. 

Para obter informações com relação às variações de massa em função do 

tempo e/ou da temperatura sob determinadas condições atmosféricas foi realizada 

uma Análise Termogravimétrica (TGA - Thermogravimetric Analysis). As curvas 

obtidas fornecem informações relativas à composição e estabilidade térmica da 

amostra, dos produtos intermediários e do resíduo formado.  

Foi feita também uma análise por Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC - 

Differential Scanning Calorimetry). Esta é a técnica na qual se mede a diferença de 

energia fornecida à substância e a um material de referência (termicamente estável), 

em função da temperatura, enquanto a substância e o material de referência são 
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submetidos a uma programação controlada de temperatura. Durante o processo de 

aquecimento ou resfriamento, a amostra pode sofrer alterações de temperatura 

devido a eventos endotérmicos ou exotérmicos. Assim, as curvas de DSC obtidas 

mostram picos ascendentes que caracterizam eventos exotérmicos, enquanto os 

picos descendentes representam os eventos endotérmicos. 

Foram analisadas 6 amostras por TGA, sendo elas a microcápsula obtida, 

apenas o material de núcleo (eicosano) e apenas a casca de melamina-formaldeído 

com ar; e 3 amostras por DSC, novamente a microcápsula obtida, apenas o núcleo e 

apenas a casca. Por desconhecer a estabilidade térmica das amostras, o TGA teve 

parâmetros amplos, com ar como atmosfera, iniciando a análise a uma temperatura 

de 35°C e uma rampa de aquecimento de 10°C/min até 700°C. O DSC iniciou-se a 

uma temperatura de -40°C, com uma isoterma de 2 min. A rampa de aquecimento 

foi de 10°C/min até 110°C. Foi feita mais uma isoterma de 2 min e, então, uma 

rampa de resfriamento de 10°C/min até -40°C. 

 

3.2 INSERÇÃO DAS MICROCÁPSULAS NAS AMOSTRAS DE PU 

 

Os materiais dos assentos selecionados são aqueles mais usados para 

superfícies de suporte de cadeiras de rodas: espumas de PU de densidade 50 

kg/cm3. Adicionalmente, esse material também já é utilizado para a confecção dos 

assentos personalizados desenvolvidos pelo LdSM.  

Um dos pontos do trabalho é a inserção das microcápsulas nos materiais que 

constituem o assento, para tornar viável a aplicação de microcápsulas nos assentos 

personalizados desenvolvidos no LdSM. Marcuzzo (2012) sugere um método de 

impregnação por imersão, similar ao utilizado na impregnação de tecidos citada por 

Rossi (2012). Como explicado no capítulo 2, neste método, a espuma é imersa em 

um líquido que contém as microcápsulas, que é agitado por meio mecânico. Nesse 

estudo, as amostras eram de 6cm. No entanto, ao aumentar a escala, esse método 

torna-se dispendioso, tanto de material, quanto de energia e tempo (12 h). Além 

disso, a agitação mecânica em contato com as espumas e microcápsulas pode 

resultar na quebra das partículas, liberando o material de núcleo. Assim, optou-se 

por investigar outras técnicas de inserção, sendo elas a infiltração e a aerografia.  

O método por infilração desenvolvido foi baseado em Nomura, Okinaka e 

Akiyama (2009), citado no item 2.4.4. Essa técnica objetiva dispersão das partículas 
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por toda a amostra, para gerar um ajuste microclima uniforme por todo o material. O 

método desenvolvido pelos autores necessita de uma câmara de vácuo, pois os 

materiais impregnados no estudo possuem poros muito pequenos. No caso das 

espumas, isso não é necessário, ao passo que sua estrutura celular possui poros 

abertos, maiores que as microcápsulas obtidas. Foi aproveitado que, no processo de 

obtenção das microcápsulas desenvolvido por este trabalho, já ocorre uma última 

filtração por vácuo para separar a fase líquida da sólida. Essa filtração ocorre com o 

auxílio de um filtro de papel. Para a aplicação, esse filtro foi substituído pelo material 

que deveria ser impregnado, neste caso, a espuma de PU. As amostras possuíam o 

exato diâmetro do filtro cerâmico (10 cm) e 1 cm de espessura). 

Para inserir as microcápsulas por filtração, foi utilizado um funil de Büchner 

com 10cm de diâmetro, um kitassato e uma bomba de vácuo. A amostra de espuma 

foi encaixada com precisão dentro do funil de Büchner, este foi encaixado no 

kitassato, e as mangueiras da bomba de vácuo acopladas nas saídas do kitassato, 

conforme esquema da figura 29. As microcápsulas foram diluídas em água DI e 

resina a base d’água e despejadas por cima da espuma. (BERETTA et al., 2015). 

 
Figura 29 – Esquema para aplicação das microcápsulas com uso de vácuo 

 

 
 

Fonte: Traduzido de Beretta et al. (2016). 
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A segunda aplicação foi realizada com a técnica de aerografia, com uso de 

uma pistola de pressão para pintura HVLP TMX PPG14 com alimentação por 

gravidade, bico de diâmetro 1,4mm, leque de pintura de 180-260mm, vazão de 190 

mL/min e pressão de trabalho de 30-43 psi (3bar). As microcápsulas foram diluídas 

na mistura de água e resina na mesma proporção da aplicação com filtração. As 

misturas dos testes foram colocadas separadamente no copo atrelado à pistola e 

dispersadas pela superfície da amostra (BERETTA et al., 2015), como mostra 

esquema da figura 30.  

 
Figura 30 – Esquema para aplicação das microcápsulas por aerografia 

 

 
 

Fonte: Traduzido de Beretta et al. (2016). 

 

As especificações das amostras podem ser visualizadas na tabela 03. A 

amostra 00 foi deixada como padrão, sem microcápsulas ou resina. As amostras 1 e 

4 foram geradas sem microcápsulas, apenas com 2,5g de resina e 45ml de água DI, 

com filtração e pistola respectivamente, para verificar se a resina interferiria no efeito 

termorregulatório da espuma. A resina escolhida e a quantidade utilizada foi 

baseada nos estudos realizados por Rossi (2012), nos quais foi mostrado que, 

independentemente do tipo de microcápsula, o verniz é necessário para fixar as 
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microcápsulas em um substrato e que este possui influencia na sua distribuição das 

micropartículas. O verniz à base de água se mostra resistente e fornece uma 

distribuição uniforme das microcápsulas na solução, enquanto o verniz à base de 

solvente, mesmo resistente, forma aglomerados de microcápsulas pelo substrato. 

Nas amostras 2 a 6 foram aplicadas as microcápsulas obtidas na Rota A. Nas 

amostras 2 e 3, foram realizadas aplicações com filtração, geradas com 4 g e 8 g de 

microcápsulas respectivamente, diluídas em 45 mL de água deionizada com 2,5 g 

de resina a base d’água. Nas amostras 5 e 6, foram realizadas aplicações com 

aerografia, geradas com 4 g e 8 g de microcápsulas respectivamente, diluídas em 

45ml de água deionizada com 2,5 g de resina a base d’água. 

Nas amostras 7 e 8 foram aplicadas as microcápsulas obtidas na Rota D. 

Foram aplicados 4 g e 8 g de microcápsulas respectivamente, diluídas em 45 mL de 

água deionizada com 2,5 g de resina a base d’água. Para as amostras 9 e 10; 8 g de 

microcápsulas diluídas em 45 mL de água deionizada com 2,5 g de resina a base 

d’água foram aplicadas bilateralmente, ou seja, foram aplicados 4 g na parte frontal, 

a espuma foi virada e foram aplicados 4 g na parte posterior. Na amostra 9 foram 

aplicadas as microcápsulas da Rota A e, na amostra 10, aquelas obtidas na Rota D. 

Todas as amostras foram deixadas para secar por 48 h em ambiente com 

temperatura (20°C) e umidade (40%) controlados.  
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Tabela 03 – Especificações das amostras de espuma PU 

Amostra Resina (g) Microcápsulas 
(g) 

Método de 
aplicação 

Tipo de 
microcápsula 

00 - - - - 

1 2,5 - filtração  - 

2 2,5 4  filtração  Micro Rota A 

3 2,5 8 filtração  Micro Rota A 

4 2,5 - aerografia - 

5 2,5 4  aerografia Micro Rota A 

6 2,5 8  aerografia Micro Rota A 

7 2,5 4  aerografia Micro Rota B 

8 2,5 8  aerografia Micro Rota B 

9 2,5 8 bilateralmente aerografia Micro Rota A 

10 2,5 8 bilateralmente aerografia Micro Rota B 

 

 

As amostras foram pesadas antes e depois da aplicação com uma balança de 

precisão marca Quimis. Para verificação da eficácia da impregnação foi utilizado o 

MEV marca Hitachi modelo TM3000 e MO (Microscópio óptico) marca Olympus 

modelo Infinity 1 SZX16. Este último é um instrumento básico para o estudo de 

detalhes a estrutura e formato de partículas de aproximadamente 2 µm. Nessa 

técnica, são as variações espaciais na amplitude da luz que entra na objetiva da 

lente que resulta diretamente no contraste da imagem resultante. (MARCUZZO, 

2012). 

 

3.2.1 Análises termográficas das amostras de PU 
 

Para verificar a dispersão térmica e o efeito termorregulatório das espumas 

com microcápsulas de eicosano, foram feitas análises térmicas com um termógrafo 

Infravermelho (IR) marca Testo modelo 890. Para analisar as espumas, todas as 

amostras foram aquecidas em um forno durante 12 min a 45°C, temperatura 
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aproximada qual ocorre a mudança de fase de eicosano. As superfícies foram então 

termografadas pouco depois de serem removidas do forno e, também, ao serem 

deixadas a arrefecer, de 2 a 2 minutos. O ambiente em que as termografias foram 

realizadas tinha temperatura e umidade controlados (20°C e 40%). 

 Primeiramente foi realizado um termograma comparando somente as 

amostras impregnadas com as microcápsulas da Rota A. Após, as amostras 

realizadas com as microcápsulas da Rota A e D foram comparadas. Foram 

selecionadas as amostras que obtiveram os melhores resultados de ambas as 

microcápsulas e essas foram posteriormente analisadas juntamente aos tecidos, 

descritos no item 3.7.  

 

 

3.3 INSERÇÃO DAS MICROCÁPSULAS NOS TECIDOS 

  

 As microcápsulas que apresentaram os melhores resultados nos testes com 

as espumas, foram aplicadas nos tecidos. Normalmente é utilizado para recobrir as 

espumas dos assentos um tecido 100% poliéster (polietileno tereftalato – PET). No 

entanto, esta fibra sintética dificulta as trocas de calor com o meio, sendo prejudicial 

para o conforto térmico. Assim, baseado no capítulo 2.2 da revisão bibliográfica, foi 

escolhido um tecido com 70% PET e 30% algodão, por o algodão ser uma fibra 

natural que melhora a respirabilidade e o PET ajudar na resistência. As amostras 

possuíam o mesmo diâmetro das espumas, 10 cm. 

 Por mostrar um melhor aproveitamento de material e tempo do que o método 

por imersão estudado por Rossi (2011) e Marcuzzo (2012), as amostras foram 

preparadas com aplicação por aerografia. Um tecido foi deixado sem microcápsulas 

como amostra padrão (amostra 11). Foram preparadas 4 amostras com 

microcápsulas, sendo todas diluídas em 45 mL de água DI e 1,5 g de resina à base 

d’água. Pelas amostras de tecido possuírem 2 mm, foram aplicados 2 e 4 g de 

microcápsulas das rotas A e D. As especificações das amostras podem ser 

visualizadas na tabela 04. 
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Tabela 04 – Especificações das amostras de tecido 

Amostra Resina (g) Microcápsulas 
(g) 

Método de 
aplicação 

Tipo de 
microcápsula 

11 - - - - 

12 1,5 2 aerografia Micro Rota A 

13 1,5 4  aerografia Micro Rota A 

14 1,5 2 aerografia Micro Rota B 

15 1,5 4 aerografia Micro Rota B 

 

 As amostras de tecido também foram caracterizadas através de MEV (marca 

Hitachi modelo TM 3000) e MO (marca Olympus modelo Infinity 1 SZX16). 

  

3.3.1 Análises termográficas dos tecidos 
 
 Para verificar se os tecidos com a inserção das microcápsulas apresentaram 

aumento no efeito termorregulador, foi feita uma análise comparativa das amostras 

com o mesmo termógrafo utilizado nas amostras de PU. Os parâmetros de 

aquecimento e tempo entre termografias foram os mesmos utilizados para as 

espumas. O ambiente em que as imagens foram conduzidas apresentava 

temperatura e umidade relativa controladas (20°C e 40%). 

 

3.3.2 Análises termográficas das combinações de espumas e tecidos 
 

 Para simular o efeito termorregulador em um assento, foi necessário analisar 

o tecido e a espuma em conjunto. Foram selecionadas as amostras de espuma e de 

tecido que mostraram os melhores resultados individualmente, e estas foram 

combinadas para análise termográfica utilizando um termógrafo marca Testo modelo 

890. As combinações feitas foram espuma e tecido sem microcápsulas; espuma 

com microcápsulas e tecido sem microcápsulas; espuma sem microcápsulas e 

tecido com microcápsulas; e espuma e tecido com microcápsulas.  

Também foi realizado uma simulação de um sanduíche de espuma sem 

microcápsulas, espuma com microcápsulas e tecido com microcápsulas, verificando 
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se a aplicação de uma camada de microcápsulas poderia melhorar o efeito 

termorregulador de um bloco. Esse esquema pode ser visualizado na figura 31. 

 
Figura 31 – Sanduiche de espumas e tecido 

 

 
 

 

3.4 OBTENÇÃO DAS MICROCÁPSULAS DE RODAMINA 

 

Para permitir a visualização da distribuição das microcápsulas no 

microcomógrafo, o procedimento escolhido foi inserir microcápsulas cerâmicas com 

núcleo de rodamina nas espumas. A rodamina possui maior densidade do que o 

eicosano, o que possibilita a visualização das microcápsulas na espuma. Como esse 

processo utiliza microcápsulas com casca cerâmica, é provável que haja mudanças 

na distribuição. No entanto, com isso é possível ter uma ideia de como as 

microcápsulas se comportam com a aplicação por filtração e por aerografia, 

salientando que foi realizada previamente a microtomografia das microcápsulas com 

núcleo de eicosano e não foi possível visualizá-las.  

A técnica de obtenção é bastante similar, por polimerização interfacial. Foram 

usados como reagentes 250 mL de água DI; 34 mL de HCl 37%; 5,1755 g de CTAB 

marca Neon 98-100% (surfactante); 4,0833 g de TEOS (ortossilicato de tetraetilo) 

marca Sigma-Aldrich 98% e quanto for necessário de material luminescente 

Rodamina-B (CI.45170) P.A. marca Synth.  

Como método de síntese, iniciou-se com a solução A, colocando em um 

béquer de 400 mL a água DI e o surfactante. A solução foi colocada para agitar com 

o auxílio de um agitador mecânico, setando o equipamento para 500 rpm. Após a 

completa dissolução do surfactante, adicionou-se o ácido. A solução foi reservada.  
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Para a solução B, foi colocado em um béquer de 50 mL o TEOS e adicionado 

o material luminescente, e agitado vigorosamente. A solução A foi então colocada 

para agitar com o auxílio de um agitador mecânico a 200 rpm. Com o auxílio de um 

funil de adição, a solução B foi adicionada. A solução foi então deixada em agitação 

por 2 horas e, após, deixada a descansar por 24h. As microcápsulas foram lavadas 

com água DI e filtradas, indo para um dessecador por mais 24h.  

Para verificar a formação, tamanho e geometria das microcápsulas obtidas, 

foram realizadas imagens em MEV. 

 

3.4.1 Aplicação nas espumas de PU 
 

 As microcápsulas de rodamina foram aplicadas através do método de filtração 

por vácuo e por aerografia. Foram aplicadas 8 g de microcápsulas em ambos os 

métodos, sendo por aerografia aplicadas também bilateralmente. 

 

3.4.2 Microtomografias  
 

Para compreender como a dispersão das microcápsulas pela espuma 

influenciava no efeito termorregulador, foram realizadas análises em um 

microtomógrafo Shimadzu SMX-90CT, localizado na Universidade de Passo Fundo 

em Soledade-RS. Esse equipamento gera uma imagem de toda a espuma, podendo 

ser visualizado onde as microcápsulas estão alocadas (se apenas na superfície da 

espuma ou por toda a espuma). As amostras geradas foram de 10 cm de diâmetro e 

1 cm de espessura, mas, por restrições do equipamento (microtomógrafo), a 

amostra foi fatiada em 1 x 2 cm, sendo analisadas partes centrais e laterais da 

amostra. Um esquema do fatiamento pode ser visto na figura 32. 
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Figura 32 – Fatiamento das amostras de espuma para análise no micrótomografo 

 

 
 

No próximo capítulo serão detalhamos, explicados e comparados os 

resultados dos métodos aqui descritos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Neste capítulo serão expostos os resultados obtidos através dos métodos 

descritos no capítulo 3. Os mesmos serão discutidos e comparados aos estudos 

anteriores apresentados no capítulo 2. 

 

4.1 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS MICROCÁPSULAS 

 

 Para melhor entendimento, os resultados referentes às obtenções e 

caracterizações das microcápsulas serão divididos conforme as Rotas A, B, C e D 

explicadas no item 3, materiais e métodos.  

 

4.1.1 Rota A 
 

Na primeira vez que o método foi executado, foi utilizado como surfactante o 

tween 20 e 6 g de eicosano, como adaptado de Escobar et. al (2011). Após a 

filtragem, a fase líquida foi colocada novamente na centrífuga e o material 

depositado no fundo foi pesado em uma balança de precisão. Observou-se que 

sobraram 3,4 g de eicosano, assim, esse reagente foi ajustado para 3 g nas 

obtenções que se seguiram para evitar perdas no processo. Na figura 33 pode-se 

observar na imagem gerada por MEV resultados satisfatórios já com a utilização 

destes parâmetro iniciais. Não foi observado a formação de aglomerados de 

microcápsulas, sendo gerado um pó solto, diferentemente dos resultados 

observados com o método baseado em Marcuzzo (2012). Estes resultados podem 

ser visualizados no Apêndice A.  

Pode-se dizer com esse resultado que o tempo de encapsulamento estava 

correto já que, como observado por Escobar et al. (2011); Hawlader, Uddina e Khin 

(2003); e Mohaddes et al. (2014), a eficiência de encapsulação aumenta à medida 

que o tempo de homogeneização aumenta. No entanto, quando o tempo de 

homogeneização vai até um valor crítico (10 min), depois disso a eficiência de 

encapsulação diminui. No caso da atual obtenção, esse foi o tempo que a solução 

foi agitada até homogeneizar-se. 
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Figura 33 – Microscopia mostrando as microcápsulas de parafina utilizando 6g de parafina 
com tween 20 com aumento de 1.000 X potência 15kV. 

 

 
 

Os ensaios que se seguiram utilizaram 3 g de eicosano e tween 20 como 

surfactante. Os resultados foram satisfatórios, gerando perdas mínimas no processo. 

Além disso, é possível visualizar na imagem gerada por MEV da figura 34, que as 

microcápsulas possuem morfologia uniforme, casca sem ondulações e pouca 

variação de tamanho. Pode-se observar um tamanho mínimo de 2,04 µm e um 

máximo de 2,16 µm. Em comparação ao estudo de Alkan, Sari e Karaipekli (2011), 

em que a imagem obtida por MEV apresentava tamanhos bastante variados, pode-

se notar que as microcápsulas formadas pela combinação com o método de 

Escobar et al. (2011) possuem um tamanho geral mais uniforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	   97 

Figura 34 – Microscopia mostrando as microcápsulas obtidas utilizando tween 20 com 
aumento de 3000X (A) e 6.000X (B) com potência 15kV 

 

 
 

 

Na figura 35 são apresentados os espectros gerados pela análise através de 

FTIR. É possível observar no espectro do eicosano um pico acentuado em 

aproximadamente 2953,66 cm-1, inexistente no espectro da casca vazia. No 

espectro da microcápsula macerada, é possível observar este pico do eicosano, não 

tão acentuado ao ser combinado ao espectro da casca vazia. Assim, é possível 

afirmar que o eicosano foi possivelmente encapsulado dentro das micropartículas. 

(BERETTA et al., 2015).  
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Figura 35 – Espectros da casca de Tween 20, do eicosano e da microcápsula macerada 

 
Fonte: Adaptado de Beretta et al. (2016). 

 
A granulometria realizada mostra que o diâmetro médio das microcápsulas da 

Rota A é de 6,96 µm, com distribuição do diâmetro a 10% de 0,76 µm, a 50% de 

4,43 µm e a 90% de 18,21 µm. O histograma gerado (figura 36) mostra que a maior 

concentração de tamanho se localiza entre 0,1 µm e 10 µm. O estudo de Alkan, Sari 

e Karaipekli (2011) mostrou diâmetro médio de 0,7 µm, e distribuição com um 

intervalo entre 0,4 e 2,3 µm. 

 
Figura 36 – Granulometria da microcápsula da Rota A 
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Também para caracterizar as microcápsulas obtidas na Rota A, foi realizada 

uma análise termogravimétrica (TGA), verificando a perda de massa. Para 

comparação, foram obtidos termogramas do eicosano, da casca de melamina-

formaldeído e das microcápsulas (gráfico 37). Pode-se observar que a massa 

residual do material decresce com o aumento da temperatura, conforme esperado 

devido a degradação do material.  

 
Figura 37 – Termograma TGA do eicosano, casca e microcápsula 

 
Fonte: Adaptado de Beretta et al. (2016). 

 

No termograma do eicosano (figura 37 linha tracejada), pode-se observar que 

ocorre praticamente uma única etapa de perda de massa, iniciada por volta de 

200°C, e que termina em 325°C, o que corresponde a degradação do eicosano, 

havendo uma muito leve perda por volta de 500°C. No termograma da casca de 

melamina-formaldeído (figura 37 linha contínua), ocorrem 4 quedas, perceptíveis, na 

curva, que são relativas a momentos diferentes de perdas de massa, típicos de um 

polímero termofixo. Há duas quedas na curva com pequena perda de massa, 

próximo a 60°C e a 150°C, o que normalmente é associado a volatização de água, 

reagentes residuais e oligômeros de baixo peso molecular. No entanto, a perda 

significativa de massa ocorre a partir de 380°C, devido a decomposição da 
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melamina-formaldeído. Assim, a temperatura em que o eicosano inicia sua perda 

significativa de massa é muito menor do que a da casca de melamina-formaldeído, 

indicando que a estabilidade térmica da casca obtida é melhor do que o do eicosano 

puro, o que justifica microencapsular o eicosano com casca de melamina-

formaldeído, protegendo assim o conteúdo do núcleo. O termograma das 

microcápsulas (figura 37 representado pela linha ponto e traço) apresenta uma curva 

similar ao da casca, o que possivelmente ratifica que o invólucro produzido possui 

espessura suficiente para proteger o material do núcleo da degradação térmica. 

(BERETTA et al., 2015). 

Foram também analisadas as propriedades térmicas das microcápsulas 

(eicosano, casca e microcápsula), através do uso de um DSC para verificar a 

mudança de fase do material. A curva do DSC para o eicosano (figura 38) mostra 

que a temperatura na qual ocorre a mudança de fase do PCM é de 56,86°C. A área 

do pico endotérmico corresponde ao calor de fusão da parafina durante o processo 

de mudança de fase, no valor de 185 J/g. 

 
Figura 38 – Curva DSC para o eicosano 
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Na figura 39 é mostrada a curva do DSC da microcápsula e, para 

comparação como na análise por TGA, são mostradas também as curvas geradas 

pelo DSC do eicosano e da casca de melamina-formaldeído. 

 
Figura 39 – Curva DSC para o eicosano, a casca e a microcápsula 

 

 
  

Fonte: Traduzido de Beretta et al. (2016). 

 

Segundo a curva das microcápsulas, estas possuem um comportamento 

similar ao da casca de melamina-formaldeído, o que possivelmente significa, como 

observado na análise de TGA, que o núcleo de eicosano está protegido pela casca 

que possui uma espessura adequada para proteger o material de seu interior. 

(BERETTA et al., 2015). O estudo de Alkan, Sari e Karaipekli (2011), no qual a 

obtenção foi baseada, visou a formação de uma casca de melamina-formaldeído 

com maior espessura, para que essa protegesse o conteúdo, diferente daquelas que 

desejam a liberação controlada do núcleo. Assim, chega-se a conclusão que a 
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afirmação dos autores (Id.) estava correta e que a casca pode proteger o núcleo das 

ações externas. 

 
4.1.2 Rota B 
 

Observou-se a necessidade de obter-se microcápsulas com tamanhos 

maiores, já que a quantidade de PCM dentro da microcápsula pode aumentar o 

efeito termorregulador do material que é aplicado. Assim, para a Rota B, a única 

alteração no processo foi a mudança de surfactante, verificando se estas proveriam 

um efeito termorregulador ampliado.  

Foi visto no estudo de Escobar et al. (2011) que os tipos de surfactantes 

afetam o tamanho das microcápsulas obtidas. Essas alterações no tamanho das 

microcápsulas obtidas com diferentes surfactantes podem estar relacionadas com a 

estrutura química do surfactante, principalmente quando o material de núcleo 

permanece o mesmo. (Id.).  

Adicionalmente, a espuma possui poros grandes, tornando-se fácil a inserção 

de micropartículas, não havendo a necessidade de ser de tamanhos diminutos, 

como observado na impregnação de tecidos estudada por Rossi (2012). Para esse 

tipo de substrato, é necessário tamanhos pequenos, ao passo que partículas muito 

grandes não podem ser impregnadas, ficando apenas na superfície e se 

desprendendo com facilidade. (Id.).  

Assim, foi realizado um teste com Tween 80 como surfactante. Os 

surfactantes Tween 20 e Tween 80 são emulsionantes não-iônicos e a maneira de 

estabilização da emulsão é por reforçar a interface entre a fase contínua e a fase 

dispersa, chamado fortalecimento interfacial. Este mecanismo de estabilização 

emulsão tem uma vantagem sobre a estabilização de carga, com uma não 

desestabilização de eletrólitos. (ESCOBAR et al., 2011). 

Observou-se uma diminuição no tamanho das microcápsulas, enquanto sua 

morfologia continuou uniforme. A figura 40A mostra as microcápsulas obtidas, com 

uma superfície lisa e uniforme como as com Tween 20, e a figura 40B mostra o 

tamanho das partículas geradas.  
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Figura 40 – Microscopia das microcápsulas mostrando o resultado da utilização do tween 80 
como surfactante com aumentos de 1.500X (A) e 6.000X (B) potência 15kV 

 

 
 

Os tamanhos tiveram uma menor variação do que o surfactante Tween 20, 

com uma média de 1,76 µm. Como o resultado foi contrário ao qual era desejado 

(diminuição do tamanho ao invés de seu aumento), essas microcápsulas não foram 

utilizadas. Como não seriam aplicadas, foram caracterizadas apenas por MEV e não 

foi realizada a análise granulométrica das mesmas. 
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4.1.3 Rota C 
 

Mesmo que a agitação com ultrassom seja recomendável, já que, como 

observado por Bayes-Garcia et al. (2010), torna o tamanho microcápsulas mais 

uniforme e a distribuição das microcápsulas mais estreita do que se a agitação fosse 

realizada mecanicamente, optou-se por realizar a obtenção das microcápsulas com 

a agitação mecânica. A agitação mecânica faz com que as gotículas de eicosano 

tornem-se maiores, o que irá refletir no tamanho das microcápsulas. Assim, partiu-se 

para uma agitação mecânica de 9.000 rpm da emulsão por 10 min (tempo de 

emulsificação igual ao realizado com o ultrassom). O pH foi ajustado para 4,5 e 

seguiu-se com o processo como o original, com a adição do pré-polímero. O 

surfactante utilizado continuou sendo o Tween 20. 

Através de imagem gerada através de MEV, notou-se um aumento do 

tamanho das microcápsulas. No entanto, também observou-se uma maior variação 

de tamanhos, como pode ser visualizado na figura 41B, de 3,63 µm a 6,29 µm. As 

microcápsulas também ficaram mais aglomeradas, exemplificado na figura 41A, 

diferentemente daquelas obtidas com o ultrassom. No entanto, esses aspectos não 

afetam sua aplicação, já que as microcápsulas, antes de serem aplicadas, foram 

peneiradas e diluídas em uma solução de água DI. Esse processo solta as 

partículas, que podem ser distribuídas mais uniformemente pela estrutura da 

espuma. 
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Figura 41 – Microscopia das microcápsulas mostrando o resultado da utilização do tween 20 
como surfactante e agitação mecânica da emulsão com aumentos de 1.000X (A) e 6.000X (B) 

potência 15kV 

 
 

Para essas microcápsulas, também foi realizada uma granulometria (figura 

42). A granulometria mostra o diâmetro médio das microcápsulas de 40,73 µm, com 

distribuição do diâmetro a 10% de 18,09 µm, a 50% de 41,51 µm e a 90% de 61,67 

µm. Esse resultado se diferencia do visto na imagem gerada por MEV (figura 41B). 

Todavia, pode ser que o acúmulo das microcápsulas, observado na imagem 41A, 

tenha influência, já que ao invés de medir as microcápsulas isoladas, a 

granulometria identifica grupos de micropartículas. O histograma gerado mostra que 

a maior concentração da distribuição do tamanho dos grupos de microcápsulas se 
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localiza entre 30 µm e 60 µm, sendo que tamanhos maiores e menores que estes 

podem ser considerados em menor quantidade. 

 
Figura 42 – Granulometria da microcápsula da Rota C 

 
 

 
 Ainda foi testado um outro surfactante, o CTAB, como mostra a Rota D do 

próximo item, 4.1.4. 

 
4.1.4 Rota D 
 
 O surfactante CTAB foi escolhido pois mostrou microcápsulas de tamanhos 

maiores no estudo realizado por Escobar et al. (2011). Seguiu-se com a agitação 

mecânica da emulsão por mostrar tamanhos maiores do que a agitação com 

ultrassom, obtidos na Rota C. 

 O CTAB é um surfactante catiônico e estabiliza a emulsão através da redução 

de colisões de gotículas na fase de dispersão por estabilização de carga, em que as 

possibilidades de colisão são reduzidas pelos efeitos de repulsão de cargas 

elétricas. Quando esse surfactante foi adicionado à emulsão, a carga negativa 

associada com uma carga positiva hidrófila são dispersos aleatoriamente, agindo 

como um eletrólito. Este eletrólito é atraído à carga positiva das gotículas da fase 

dispersa, formando uma dupla camada elétrica, que reduz a estabilização da 
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emulsão. Este fenômeno é conhecido como “blindagem de carga” (do inglês charge 

shielding). Esta pode ser a razão do aumento de tamanho de partícula de 

microcápsulas obtidos a partir desse surfactante. (ESCOBAR et al., 2011).  

 A imagem das microcápsulas obtidas na Rota D pode ser observada na 

imagem gerada por MEV da figura 43. 

 
Figura 43 – Microscopia das microcápsulas mostrando o resultado da utilização do CTAB 

como surfactante e agitação mecânica da emulsão com aumentos de 2.000X (A) e 4.000X (B) e 
potência 15kV 

 
 

 O surfactante CTAB gerou microcápsulas um pouco maiores se comparadas 

às da Rota C, de Tween 20 com agitação mecânica, repetindo a variação na 

distribuição de tamanhos e superfície lisa (figura 43A). Pode-se visualizar uma maior 
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variação de tamanho, e também algumas cápsulas que parecem estarem 

aglomeradas. Adicionalmente, o tamanho médio observado possui diferença com as 

microcápsulas da Rota C, porém um pouco maiores, entre 3,05µm e 12,3µm, como 

mostra a figura 43B.  

Para essas microcápsulas, também foi realizado um ensaio de análise 

granulométrica (figura 44). O resultado desta análise indica o diâmetro médio das 

microcápsulas de 41,20 µm, com distribuição do diâmetro a 10% de 24,86 µm, a 

50% de 41,42 µm e a 90% de 61,17 µm. Como na análise granulométrica das 

amostras da Rota C, as microcápsulas se agruparam e o provável é que a 

distribuição seja relativa aos grupos, e não das microcápsulas individuais. O 

histograma gerado é similar aos das amostras de Tween 20, mostrando que a maior 

concentração da distribuição do tamanho dos grupos de microcápsulas se localiza 

entre 30 µm e 70 µm. 

 
Figura 44 – Granulometria da microcápsula da Rota D 

 
 

Foi realizado, como na Rota A, uma análise FTIR das microcápsulas obtidas 

com CTAB. Foram gerados os espectros do eicosano, da casca de CTAB e da 

microcápsulas macerada com o intuito de ver se havia eicosano dentro da 

microcápsula. Os espectros obtidos podem ser visualizados na figura 45. 
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Figura 45 – Espectros FTIR da casca de CTAB, do eicosano e da microcápsula macerada 

 

 
 

 

 É possível notar que, como nos resultados de FTIR das microcápsulas da 

Rota A, há uma combinação dos espectros do eicosano e da casca no espectro da 

microcápsula macerada. Observa-se que ocorreu modificações nos picos 

principalmente onde o eicosano possui acentuações, como a 2953,66cm-1. Nota-se 

também que os picos ao final do espectro da microcápsula, a partir de 1800 cm-1 

sofreram alterações, possivelmente pela combinação dos picos proeminentes do 

eicosano. Com isso, é possível se afirmar que é provável que o eicosano foi 

encapsulado nas microcápsulas com surfactante CTAB. 

 Como essa microcápsulas apresentou bons resultados na análise anterior, foi 

também realizada uma análise de TGA e DSC, verificando a perda de massa e 

mudança de fase das microcápsulas. A figura 46 mostra as curvas TGA para o 

eicosano, a casca de melamina-formaldeído e as microcápsulas da Rota D. Como 

para as curvas das microcápsulas da Rota A, a casca e a microcápsula apresentam 

comportamentos semelhantes, o que pode-se dizer que a perda de massa acontece 

de forma bastante similar para ambas. 
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Figura 46 – Termograma TGA para o eicosano, a casca e a microcápsula da Rota D 

 
 

A figura 47 mostra as curvas DSC também para o eicosano, a casca de 

melamina-formaldeído e as microcápsulas da Rota D. Pode-se notar que as curvas 

da casca e da microcápsulas possuem um comportamento similar, no entanto, por 

volta de 60 e 70 C há uma perda significativa na curva da microcápsula, relativa à 

mudança de fase do eicosano. Com isso, pode-se concluir que as microcápsulas da 

Rota D são menos estáveis do que as da Rota A e sua casca protegem menos o 

material do núcleo, liberando-o com mais facilidade. 
 

Figura 47 – Curva DSC do eicosano, da casca e da microcápsula da Rota D 
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As microcápsulas obtidas com Tween 20 do processo inicial já tinham sido 

inseridas primariamente nas espumas de PU e seu efeito térmico medido com um 

termógrafo. Após as mudanças de parâmetros, foram escolhidas as microcápsulas 

que seriam aplicadas nas espumas. As microcápsulas que foram selecionadas para 

serem inseridas na espuma foram as com CTAB como surfactante e agitação 

mecânica, por apresentarem tamanhos maiores (Rota D). Segundo Hawlader, 

Uddina e Khin (2003), a variação de tamanho da microcápsula influencia na reação 

com o meio e, consequentemente, nas trocas de calor, produzindo um resultado de 

absorção e liberação ampliado e mais uniforme quando em uso. 

No subcapítulo 4.2 será detalhada a inserção das microcápsulas nas 

espumas através de filtração e aerografia, assim como sua caracterização por MEV 

e MO. 

 

 
4.2 INSERÇÃO DAS MICROCÁPSULAS NAS ESPUMAS DE PU 

 

O estudo inicial efetuado por Marcuzzo (2012) realizou testes de inserção de 

microcápsulas de eicosano nas espumas flexíveis de PU após sua expansão, 

utilizando como técnica de inserção a impregnação por imersão em uma solução 

com microcápsulas. O método testado mostrou eficiência para fixar as partículas na 

espuma, no entanto, muitas das microcápsulas da solução não são transferidas para 

a espuma, desperdiçando material, e o tempo para impregnação também foi 

dispendioso (12h).  

Dada justificativa acima, foi decidido caracterizar também as espumas com 

MEV e MO. Adicionalmente, foi possível realizar a comparação do tipo de 

distribuição das microcápsulas com os métodos de inserção testados, filtração e 

aerografia. 

Para observar o quanto as microcápsulas se fixavam na estrutura celular da 

espuma, foi feito uma análise por MEV deste material sem inserção de 

microcápsulas mostrando sua estrutura original, sendo possível observar o tamanho 

dos poros. Esta imagem pode ser visualizada na figura 48.  
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Figura 48 – Microscopia da espuma sem a inserção de microcápsulas mostrando sua estrutura 
com aumento de 40X e potência 15kV 

 

 
 

 Seguiu-se a pesquisa com a inserção das microcápsulas por infiltração, que é 

descrita no subitem 4.2.1. 

 

4.2.1 Inserção das microcápsulas da Rota A com o método de filtração nas 
espumas de PU 
 

As microcápsulas obtidas utiliziando Tween 20 do processo original foram 

aplicadas diretamente na espuma com a técnica de filtração. As amostras de 

espumas foram impregnadas com 4 g e 8 g, diluídas em uma solução de água DI e 

2,5 g de resina à base d’água e despejadas em cima da espuma. As amostras foram 

pesadas antes e depois da inserção (tabela 05) e deixadas para secar por 24 h em 

ambiente com umidade relativa do ar de 40% e temperatura de 20°C. Pode-se 

observar que pelo método de filtração, a impregnação independente da quantidade 

de microcápsulas ou resina já que por volta de 16% do material é efetivamente 

inserido na espuma. 
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Tabela 05 – Peso das amostras de PU antes e depois da inserção de microcápsulas  
através de filtração 

 

Amostra 

Peso antes 
da inserção 

(g) 

Peso depois 
da inserção 

(g) 

Δm Retido (%) 

1 
Aplicação apenas de 2,5g resina 

4,829 5,265 0,436 17,4 

2  
Aplicação de 4g de 
microcápsulas com 2,5g resina  

4,362 5,410 1,048 16,1 

3 
Aplicação de 8g de 
microcápsulas com 2,5g resina 

5,139 6,864 1,725 16,4 

 

As espumas impregnadas foram analisadas visualmente através das imagens 

geradas por MEV. Na figura 49 pode-se visualizar a impregnação da espuma com 

4g de microcápsulas, onde (A) é relativo a posição em que a imagem foi gerada, (B) 

uma visão geral da distribuição das microcápsulas na espuma e (C) um aumento 

mostrando detalhes das partículas. Esse esquema é seguidos por todas as imagens. 

 
Figura 49 – Microscopia da espuma com a inserção de 4g de microcápsulas mostrando sua 
distribuição pela estrutura da espuma com aumento de 180X(B) e 1.200X(C) e potência 15kV 
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As imagens de MEV mostram que as microcápsulas penetraram na estrutura 

celular da espuma. As microcápsulas ficaram ancoradas na superfície das paredes 

da espuma, deixando os poros livres. Esse fato é desejável, pois os poros ajudam 

na dissipação do calor, como visto no capítulo 2. Assim, não é desejável que os 

poros sejam preenchidos com microcápsulas. A figura 49C mostra que as 

microcápsulas ficam agrupadas, muito devido à resina para fixação, como já 

abordado por Rossi (2012). 

A figura 50, por sua vez, mostra a inserção de 8g de microcápsulas na 

estrutura da espuma. 

 
Figura 50 – Microscopia da espuma com a inserção de 8g de microcápsulas mostrando sua 
distribuição pela estrutura da espuma com aumento de 500X(A) e 1.000(X) e potência 15kV 

 

 
 

Pode-se ver que, mesmo com o aumento da quantidade de microcápsulas, 

elas se comportam de forma similar à inserção de 4g. Em comparação aos testes 

iniciais realizados anteriormente na fase exploratória, sem o uso de resina, pode-se 
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notar que a maior diferença é um aumento na quantidade de microcápsulas. A 

resina ajuda a fixar as microcápsulas na estrutura da espuma, aumentando sua 

quantidade. 

Para descobrir o quanto as microcápsulas penetraram nas espumas, foi 

realizado uma análise da distribuição através do MO, pois este equipamento fornece 

uma visão de uma área mais ampla, e os grupos de microcápsulas agregados com a 

resina podem ser detectados modificando o contraste do MO. Para tanto, as 

espumas impregnadas foram fatiadas e observadas de vários pontos (porção 

central, porção intermediária e porção externa). Foi visto que todos os pontos 

possuíam microcápsulas, variando a quantidade dependendo da aplicação (4g ou 

8g). A distribuição de 4g de microcápsulas pode ser visualizada na figura 51. 

 
Figura 51 – Microscopia óptica da espuma com a inserção de 4g microcápsulas mostrando a 
distribuição das microcápsulas pela estrutura da espuma com aumento de 50X (B) e 100X(C) 

 

 
 

A figura 51A mostra a porção em que os grupos de partículas se concentram. 

Na figura 51B observa-se a imagem realizada com o microscópio óptico, onde os 
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pontos em branco são representativos da resina que agrupa as microcápsulas. A 

figura 51C apresenta uma aproximação de uma das áreas da espuma, que pode-se 

ver as microcápsulas ancoradas nos poros da espuma. Esta análise prova que o 

método a vácuo pode ser utilizado sem pressões altas para as espumas de PU, e 

que as mesmas se infiltram com facilidade no material.  

A figura 52 mostra a distribuição de 8g de microcápsulas na espuma. É 

possível perceber que há um aumento, mesmo que pequeno, na quantidade de 

grupos de microcápsulas que estão ancorados na espuma.  

 
Figura 52 – Microscopia óptica da espuma com a inserção de 8g microcápsulas mostrando a 
distribuição das microcápsulas pela estrutura da espuma com aumento de 50X (B) e 100X(C) 

 

 
 

 

 Os poros abertos da espuma facilitam a inserção das microcápsulas com 

esse método, e as partículas ficam apenas ancoradas na espuma. O tempo de 

inserção da filtração levou em média 4-5 min, o que é um ganho frente às 12h que o 

processo por impregnação leva. No entanto, ainda ocorre muito desperdício de 

material, já que o líquido com as microcápsulas passa pela estrutura da espuma e 

nem todas as microcápsulas são fixadas na estrutura celular do material. Levando 
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esses dados em conta, partiu-se para a exploração de outros métodos de inserção 

que desperdiçassem menos material, indo ao encontro do objetivo proposto.  

 

4.2.2 Inserção das microcápsulas da Rota A com o método de aerografia nas 
espumas de PU 
 

Segundo Azizi, Chevalier e Majdoub (2014), as microcápsulas podem ser 

aplicadas através de estamparia, tingimento por exaustão, impregnação, 

revestimentos e alguns tipos de sprays. Além disso, as microcápsulas podem ser 

aplicadas diretamente na matriz dos materiais, quanto isso é viável, sem modificar 

sua cor e toque. Ao que tange o método de aplicação por spray, os estudos mais 

comuns são na área de nano-pesticidas, como o de Ferreira, Vendramim e Forim 

(2012).  

Há uma patente de Schade, Baggerly e Woods (1978), que relata a aplicação 

de microcápsulas com núcleo de peptídeos em comidas por revestimento utilizando 

um tipo de pistola. Como foi visto por estudos já realizados, pode-se dizer que as 

aplicações com spray e pistolas normalmente servem como revestimento, ou seja, 

são apenas aplicações superficiais. No entanto, há a questão da estrutura do 

substrato que está recebendo a aplicação. No caso das espumas, que possuem 

poros grandes (de 212 µm a 510 µm) e abertos, esse método poderia ser útil, já que 

a estrutura do material facilita a inserção das microcápsulas. 

Considerando os estudos citados, o método testado foi baseado nos estudos 

de Ferreira, Vendramim e Forim (2012) e Schade, Baggerly e Woods (1978), nos 

quais é utilizado uma pistola com um compressor para expelir as microcápsulas por 

um bico. Esse método foi escolhido já que insere as partículas diretamente no 

material, com menor desperdício do que o método por impregnação. A estamparia e 

o tingimento (Opus citatum), mesmo tendo aplicação direta na superfície do material, 

foram descartados por não utilizarem pressão, o que dificultaria a inserção das 

microcápsulas além da superfície. 

As inserções se seguiram com a aplicação das microcápsulas diretamente na 

espuma, com uma solução nas mesmas proporções que a realizada com a filtração. 

As amostras foram pesadas antes e depois da aerografia, sendo que o aumento de 

peso observado foi maior do que às inserções com filtração. Pode-se dizer com isso 

que as amostras geradas com aerografia possuem maior quantidade de 
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microcápsulas do que as geradas com filtração, dada a quantidade de material 

retido, que variou de 58 a 92%. Os pesos das espumas com a técnica de aerografia 

e microcápsulas obtidas na Rota A podem ser vistos na tabela 06. 

 
Tabela 06 – Peso das amostras de PU antes e depois da inserção de microcápsulas  

através de aerografia 
 

Amostra 
Peso antes da 

inserção (g) 
Peso depois 

da inserção (g) 
Δm Retido (%) 

4 
Aplicação apenas de 2,5g resina 
com aerografia 

4,206 5,953 1,747 70 

5 
Aplicação de 4g de microcápsulas 
com 2,5g resina  

5,518 11,497 5,979 92 

6 
Aplicação de 8g de microcápsulas 
com 2,5g resina 

5,116 11,983 6,867 65,4 

9 
Aplicação de 8g de microcápsulas, 
aplicadas bilateralmente, 4g em 
cada lado com 2,5g resina 

5,715 13,295 7,58 58,3 

 

Notou-se que a aerografia distribuía as microcápsulas de forma uniforme, no 

entanto, as micropartículas não penetravam ao longo da espuma, concentrando-se 

na porção superior da espuma. As amostras, que possuem espessura de 1 cm, 

foram caracterizadas imagens de MO. Pode-se observar que as microcápsulas 

ocupam a 1/3 da espuma, como é mostrado na figura 53. Há uma grande diferença 

nas aplicações com 4 g e 8 g (figuras 53A e 53B, respectivamente). É possível 

afirmar que há uma concentração maior na espuma na qual foram aplicados 8g de 

microcápsulas, comprovando que a aerografia possui um melhor aproveitamento de 

material do que a filtração.  

Com a intenção de aumentar a penetração mais na espuma, 8 g de 

microcápsulas foram aplicadas bilateralmente, ou seja, foram aplicados 4 g na parte 

superior, a espuma foi virada, e 4 g foram aplicados na parte posterior. O resultado 

desse processo pode-se perceber na figura 51C. Nota-se que as microcápsulas 

foram distribuídas ocupando 2/3 da espuma; no entanto, ainda não há penetração 

por toda a espuma. A pressão utilizada foi de 43 psi. No entanto, mesmo a espuma 

possuindo poros muitíssimo maiores do que as microcápsulas, estes não são 
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alinhados e simétricos, constituindo barreiras que impedem que as microcápsulas 

penetrem por toda a espuma. Esta pode ser a possível explicação pela qual as 

microcápsulas não penetraram até o centro da amostra. 

 
Figura 53 – Microscopia óptica das espumas com microcápsulas mostrando a distribuição 

pela estrutura da espuma com o método de aerografia com aumento de 10X (A, B e C)  
 

 
Notas: (A) Espumas com a inserção de 4g de microcápsulas; (B) Espumas com a inserção de 

8g de microcápsulas; (C) Espumas com a inserção de 8g de microcápsulas, aplicadas 
bilateralmente, com 4g em cada lado. 

 

Para caracterizar as espumas, também foram geradas imagens de MO e 

MEV para cada aplicação (8g, 4g e 8g bilateral). A figura 54 mostra a imagem de 

MO para a espuma com aplicação de 4g através da aerografia. Nestas imagens é 

possível notar com mais clareza o efeito da resina do que se comparadas com as 

imagens geradas com o método de filtração. Observa-se uma “névoa” branca pela 

espuma, que tem o efeito de fixar as microcápsulas na estrutura da espuma. Nota-se 

também, na figura 54C, que a resina não preenche os poros, sendo este efeito 

desejado, como explicado no subitem anterior. 
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Figura 54 – Microscopia óptica da espuma com inserção de 4g de microcápsulas mostrando a 
distribuição pela espuma com o método de aerografia com aumento de 50X (B) e 100X (C) 

 

 
 

A figura 55 mostra a imagem gerada em MO para a inserção de 8g de 

microcápsulas na espuma.  

 
Figura 55 – Microscopia óptica da espuma com inserção de 8g de microcápsulas mostrando a 

distribuição pela espuma com o método de aerografia com aumento de 50X (B) e 100X (C) 
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Em comparação à imagem 54, observa-se um maior acúmulo de material, 

como pode ser visto na ampliação (figura 55C). Esse efeito é esperado ao passo 

que a quantidade de microcápsulas foi dobrada. 

Na figura 56 pode-se visualizar a espuma com 8g de microcápsulas aplicadas 

bilateralmente. Nota-se um efeito similar da espuma com a inserção de 4g de 

microcápsulas em apenas um lado, o que era o esperado, já que os 8g foram 

aplicados divididos.  

 
Figura 56 – Microscopia óptica da espuma com inserção de 8g de microcápsulas aplicadas 

bilateralmente mostrando a distribuição pela espuma com o método de aerografia com 
aumento de 50X (B) e 100X (C) 

 

 
 

A figura 57 mostra a imagem gerada no MEV para a espuma de 4g com 

aplicação de aerógrafo. Na figura 57A pode-se visualizar a parede da espuma com 

as microcápsulas ancoradas na sua estrutura. Na figura 57C, pode-se ver com maior 

ampliação a resina entre as microcápsulas, representadas pelas pequenas estrias 

com tonalidade mais clara. Também é observado que a resina, mesmo espalhando-

se pela a espuma como visto na imagem de MO, forma alguns grumos. 
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Figura 57 – Microscopia da espuma com inserção de 4g de microcápsulas mostrando sua 
distribuição com aerografia com aumento de 1.000X(B) e 3.000X (C) com potencia 15kV 

 

 
 

A figura 58 mostra a imagem gerada no MEV para a espuma com 8g de 

microcápsulas.  

 
Figura 58 – Microscopia da espuma com inserção de 8g de microcápsulas mostrando sua 

distribuição com aerografia com aumento de 1.000X(B) e 3.000X (C) com potencia 15kV 
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Essa A figura 58A comprova o que foi visualizado na imagem de MO, que as 

microcápsulas estão em maior quantidade na espuma, sobrepondo-se. Esse efeito 

pode ser melhor observado na ampliação da imagem 58C. 

A figura 59 apresenta a imagem gerada por MEV para a espuma com a 

aplicação bilateral das 8g de microcápsulas. Com uma maior ampliação comprova-

se que a distribuição das microcápsulas está semelhante à aplicação de 4g de 

microcápsulas, porém, em ambos os lados da espuma (superior e inferior). No 

subitem 4.4, análise das termografias, o efeito termorregulador resultante dessa 

aplicação em comparação às outras será detalhado. 

 
Figura 59 – Microscopia da espuma com inserção de 8g de microcápsulas aplicadas 

bilateralmente mostrando a distribuição pela estrutura da espuma com o método de aerografia 
com aumento de 1.000X(B) e 3.000X (C) com potencia 15kV 

 

 
 

 A aerografia mostrou uma redução do tempo de aplicação – menor do que um 

minuto – em comparação à filtração. Também, uma quantidade menor de material é 

desperdiçada, já que o jato é direcionado para a espuma. No entanto, há um 

desperdício de material, já que o leque da pistola é de 180-260mm, sendo ajustado 

para essas aplicações na proporção mínima (180mm), sendo ainda maior do que a 

amostra (100mm). 
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4.2.3 Inserção das microcápsulas da Rota D com o método de aerografia nas 
espumas de PU 
 
 Devido aos bons resultados da aerografia quanto ao tempo de aplicação e ao 

aproveitamento de material, combinado com os resultados positivos das 

termografias (que serão detalhados no item 4.4), apenas a técnica de aerografia foi 

selecionada para a inserção das microcápsulas da Rota D nas espumas.  

As amostras de espuma de PU geradas foram pesadas antes e depois da 

inserção das microcápsulas (tabela 07). Pode-se dizer que os pesos vão ao 

encontro do que foi notado na primeira inserção feita com essa técnica ao ser 

comparada com a técnica de filtração, ou seja, há um ganho maior de massa nas 

amostras. No entanto, é observado que uma menor quantidade de material é retido 

na amostra. Este fato pode ser associado às microcápsulas da Rota D estarem 

acumuladas em grupos, o que dificulta sua inserção. 

 
Tabela 07 – Peso das amostras de PU antes e depois da inserção de microcápsulas obtidas na 

Rota D através de aerografia 
 

Amostra 
Peso antes da 

inserção (g) 
Peso depois 

da inserção (g) 
Δm Retido (%) 

7 
Aplicação de 4g de microcápsulas 
com 2,5g resina  

6,016 9,047 3,031 46,6 

8 
Aplicação de 8g de microcápsulas 
com 2,5g resina 

5,435 11,356 5,921 56,4 

10 
Aplicação de 8g de microcápsulas, 
aplicadas bilateralmente, 4g em 
cada lado com 2,5g resina 

5,393 10,491 5,098 39,2 

 

 Durante as inserções com a aerografia, notou-se uma maior dificuldade de 

vasão do material pelo bico da pistola, que possui 1,4mm de diâmetro. Nas imagens 

geradas por MEV para as microcápsulas obtidas na Rota D notou-se grumos de 

partículas. Para as aplicações, essas microcápsulas foram peneiradas manualmente 

em uma peneira comum, justamente para tentar desfazer esses grumos. No entanto, 

considerou-se que, após as aplicações, essa peneiração não foi o suficiente. O 

resultado, em algumas amostras, foi o entupimento do bico do jato, que teve que ser 
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limpo e a aplicação reiniciada a partir do zero para não afetar a produção da 

amostra. 

Para comparar com o efeito gerado com as microcápsulas obtidas na Rota A, 

todas amostras foram caracterizadas através de MO e MEV. A figura 60 mostra a 

inserção de 4g de microcápsulas obtidas na Rota D nas amostras das espumas de 

PU. 

 

Figura 60 – Microscopia óptica da espuma com inserção de 4g de microcápsulas Rota D 
mostrando sua distribuição pela espuma com aerografia a aumentos de 50X (B) e 100X (C) 

 

 
 

Como nas amostras com inserção de 4g de microcápsulas obtidas na Rota A, 

as microcápsulas da Rota D mantiveram-se na superfície. Assim, não importando o 

tipo de microcápsula, a distribuição permaneceu similar, concentrando-se na face na 

qual as partículas foram diretamente aplicadas.  

A figura 61 mostra a imagem gerada por MO da amostra com 8g de 

microcápsulas obtidas na Rota D. Mais uma vez, a imagem é muito similar ao efeito 

geral da espuma com microcápsulas obtidas na Rota A, também o que tange a 

distribuição da resina. 
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Figura 61 – Microscopia óptica da espuma com inserção de 8g de microcápsulas Rota D 
mostrando sua distribuição pela espuma com aerografia a aumentos de 50X (B) e 100X (C) 

 

 
 

Foi obtida a imagem por MO da amostra de espuma com 8g de 

microcápsulas aplicadas bilateralmente na espuma, apresentado na figura 62.  

 
Figura 62 – Microscopia óptica da espuma com inserção de 8g de microcápsulas Rota D 

aplicadas bilateralmente mostrando sua distribuição pela espuma com aerografia a aumentos 
de 50X (B) e 100X (C) 
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Mais uma vez é visto que o efeito geral de distribuição é bastante similar ao 

das aplicações das microcápsulas obtidas na Rota A. Com os aumentos disponíveis 

neste equipamento, não é possível visualizar grupos de microcápsulas, o que faz 

necessário realizar uma imagem de MEV com maior ampliação. 

Na figura 63 pode-se visualizar a imagem gerada por MEV para a espuma 

com 4g de microcápsulas obtidas na Rota D. Pode-se observar um maior acúmulo 

das partículas, diferentemente das microcápsulas obtidas na Rota A, que se 

espalharam mais uniformemente pelo material.  

 
Figura 63 – Microscopia da espuma com inserção de 4g de microcápsulas Rota D mostrando 
sua distribuição pela espuma com aerografia com aumentos de 1.000X(B) e 3.000X (C) com 

potencia 15kV 
 

 
 

O aumento da quantidade de microcápsulas para 8g possui reflexo nas 

imagens obtidas por MEV, e este pode ser visualizado na figura 64. Mesmo com o 

aumento, ainda observa-se os grupos de microcápsulas acumulados nas paredes da 

estrutura da espuma (Figuras 64B e 64C). 
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Figura 64 – Microscopia da espuma com inserção de 8g de microcápsulas Rota D mostrando 
sua distribuição pela espuma com aerografia com aumentos de 1.000X(B) e 3.000X (C) com 

potencia 15kV 
 

 
  

A figura 65 mostra a imagem gerada por MEV para a espuma com 8g de 

microcápsulas obtidas na Rota D aplicadas bilateralmente. 

 
Figura 65 – Microscopia da espuma com inserção de 8g de microcápsulas Rota D aplicadas 
bilateralmente mostrando sua distribuição pela espuma com aerografia com aumentos de 

1.000X(B) e 3.000X (C) com potencia 15kV 
 

 



	   129 

A figura 65A e 65B mostram um efeito bastante similar ao observado nas 

outras imagens obtidas por MEV, nas quais as microcápsulas se acumulam em 

pequenos grupos na superfície. Pela divisão da quantidade de partículas em 4g em 

cada lado, o efeito é ainda mais similar, não mostrando as partículas tão 

acumuladas quanto na figura 64.  

Quanto à distribuição, pode-se dizer que ambas as microcápsulas das Rotas 

A e D mostram resultados similares. A grande diferença, como dito anteriormente, foi 

a formação de grumos de microcápsulas na superfícies. O efeito desse aspecto na 

termorregulação do material é discutido no item 4.4, análise das termografias. 

Seguiu-se com a inserção das microcápsulas das Rotas A e D nos tecidos, 

detalhada no item 4.3. 
 
 
4.3 INSERÇÃO DAS MICROCÁPSULAS NOS TECIDOS 

 

Ao início da pesquisa, as microcápsulas seriam aplicadas apenas na espuma 

do assento. No entanto, após a revisão de literatura, foi visto que um dos fatores 

determinantes no microclima do assento é a junção da espuma e do tecido. 

(FAZLOLLAHTABAR, 2010). Assim, o efeito termorregulador do assento depende da 

interação entre o tecido e a espuma. (KOLICH, 2008). Segundo Nicholson (1999), a 

superfície na qual o usuário está em contato possui um importante papel na 

dissipação do calor e da umidade para longe da pele e, também, para manter o 

microclima fisiológico da pele.  

Cengiz e Balbalik (2009) afirmam que um dos principais determinantes do 

conforto térmico em assentos é material de cobertura. Um material que recobre o 

assento da cadeira de rodas deve ser resistente à degradação ultravioleta e 

abrasão, durável, e também ser respirável e umidade transporte. O material mais 

utilizado para a cobertura de assentos de cadeiras de rodas é o tecido 100% PET, 

com uma camada de 1mm de espuma de PU flexível. No entanto, ao levar em conta 

o conforto térmico, esses materiais não são ideais, pois devido as suas fibras 

sintéticas, dificultam a dissipação do calor. Por isso, foi escolhido um tecido que 

mistura o PET, para dar resistência, e algodão, que ajuda a dissipar o calor e 

absorver o suor. 
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Para os testes com os tecidos foi utilizada apenas a técnica de aerografia 

devido aos resultados anteriores quanto a sua boa eficiência em relação ao uso dos 

materiais e que, pela espessura dos tecidos, a camada aplicada é superficial. Foram 

inseridas microcápsulas obtidas nas Rotas A e D para verificar sua distribuição no 

tecido e se esta poderia afetar o efeito termorregulador do material. Também foi 

deixada uma amostra sem inserir microcápsulas para base de comparação. Todas 

as amostras foram aplicadas com uso de resinas fixadoras, assim como provado 

como eficaz para fixação em estudos anteriores. (ROSSI, 2012, CRUZ et al., 2011). 

As microcápsulas foram dispersadas em 45 mL de água DI com 1,5 g de 

resina fixadora. Todas as amostras de tecidos foram pesadas antes e depois da 

inserção das microcápsulas e suas massas podem ser visualizadas na tabela 8. 

Nota-se que o material retido no caso dos tecidos foi influenciado pela quantidade de 

microcápsulas aplicadas. 

 
Tabela 08 – Peso das amostras de tecidos antes e depois da inserção de microcápsulas 

obtidas na Rota A e D através de aerografia 
 

Amostra 
Peso antes da 

inserção (g) 
Peso depois 

da inserção (g) 
Δm Retido (%) 

12 
Aplicação de 2g de microcápsulas 
obtidas na Rota A com 1,5g resina  

2,616 3,237 0,621 17,7 

13 
Aplicação de 4g de microcápsulas 
obtidas na Rota A com 1,5g resina 

2,659 4,572 1,913 34,8 

14 
Aplicação de 2g de microcápsulas 
obtidas na Rota D com 1,5g resina 

2,659 3,516 0,857 24,5 

15 
Aplicação de 4g de microcápsulas 
obtidas na Rota D com 1,5g resina 

2,597 4,553 1,956 35,6 

 

Todas as amostras foram analisadas através de imagens geradas através de 

MO e MEV. Para base de comparação, foram realizadas imagens com os mesmos 

equipamentos do tecido sem a inserção de microcápsulas. A figura 66 mostra os 

tecidos sem microcápsulas na sua estrutura, sendo as figuras 66A e 66B imagens 

geradas por MO, e as figuras 66C e 66D, imagens geradas por MEV. 
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Figura 66 – Microscopia óptica e de varredura do tecido mostrando sua estrutura sem a 
inserção de microcápsulas  

 
Notas: (A) MO 50X; (B) MO 100X; (C) 1.000X com potencia 15kV;  

(D) 3.000X com potencia 15kV.  
 

As microcápsulas obtidas a Rota A foram inseridas nas amostras de tecido 

com 10cm de diâmetro e 1mm de espessura nas quantidades de 2g e 4g, devido à 

proporção da espessura em relação às amostras de espuma. Também devido à 

espessura das amostras, as imagens foram geradas da parte superior da trama, em 

diferentes locais da amostra. As figuras relativas a “A” monstram os locais onde 

foram geradas as imagens apresentadas.  

A figura 67 mostra a imagem obtida por MO do tecido com 2g de 

microcápsulas inseridas. Com as ampliações geradas é possível notar o acúmulo da 

resina em certos pontos da trama do tecido. 
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Figura 67 – Microscopia do tecido com inserção de 2g de microcápsulas Rota A mostrando 
sua distribuição com aerografia com aumentos de 50X (B) e 100X (C) 

 

 
 
 A figura 68 mostra a imagem obtida em MO para a inserção de 4g de 

microcápsulas obtidas na Rota a no tecido. 

 
Figura 68 – Microscopia do tecido com inserção de 4g de microcápsulas Rota A mostrando 

sua distribuição com aerografia com aumentos de 50X (B) e 100X (C)  
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A aplicação de 4g de microcápsulas no tecido apresentou uma imagem 

gerada por MO bastante similar a de 2g, na qual é possível observar a resina 

distribuída pela superfície dos fios com pequenos acúmulos em locais específicos. 

Mesmo com isso, notou-se que o material foi distribuído igualmente pela superfície 

do tecido. 

 A imagem gerada através de MEV do tecido com 2g de microcápsulas 

aplicadas pode ser visualizada na figura 69. Nota-se que as partículas foram 

inseridas entre os fios da trama do tecido, acumulando-se em pequenos grupos, 

como é exemplificado na figura 67C. 

 
Figura 69 – Microscopia do tecido com inserção de 2g de microcápsulas Rota A mostrando 

sua distribuição com aerografia com aumentos de 1.000X(B) e 3.000X (C) com potencia 15kV 
 

 
 

A figura 70 mostra a imagem gerada através de MEV para a aplicação de 4g 

de microcápsulas na superfície do tecido. Como para as 2g, as microcápsulas 

aderiram aos fios do tecido, inserindo-se entre eles. Também notou-se 

agrupamentos de microcápsulas, como na aplicação anterior, porém com um maior 

acúmulo de material entre a trama, sendo este esperado já que a quantidade de 

microcápsulas foi dobrada em volume e o meio dispersivo (água + resina) 

permaneceu o mesmo. 

 



	   134 

Figura 70 – Microscopia do tecido com inserção de 4g de microcápsulas Rota A mostrando 
sua distribuição com aerografia com aumentos de 1.000X(B) e 3.000X (C) com potencia 15kV 

 

 
 

Com os testes de inserção das microcápsulas obtidas na Rota A foi possível 

observar que a pressão aplicada (40 psi) foi suficiente para inserir as partículas entre 

a trama do tecido, o que não é visto com outros tipos de aplicações superficiais, 

como a impressão por serigrafia. Diferentemente da espuma, notou-se pouco o 

efeito da resina nas imagens de MEVS, que parece estar menos aglomerada. Esse 

fato é atribuído à trama dos fios de PET e de algodão, que apresenta a tendência de 

absorção. As microcápsulas obtidas na Rota D foram então aplicadas no tecido e 

comparadas. 

Como para as microcápsulas obtidas na Rota A, as da Rota D foram inseridas 

nos tecidos nas quantidades de 2g e 4g, e caracterizadas com MO e MEV. Na figura 

71 pode-se visualizar a amostra de tecido com 2g de microcápsulas inseridas com 

aerografia. Nota-se que a aparência geral da trama é similar às amostras com 

microcápsulas da Rota A, com a resina distribuída por toda a trama e pequenos 

acúmulos.  
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Figura 71 – Microscopia do tecido com inserção de 2g de microcápsulas Rota D mostrando 
sua distribuição com aerografia com aumentos de 50X (B) e 100X (C) 

 

 
 

O aspecto geral da trama do tecido com 4g de microcápsulas obtidas na Rota 

D pode ser visualizado Figura 72 (imagem gerada por MO).  

 
Figura 72 – Microscopia do tecido com inserção de 4g de microcápsulas Rota D mostrando 

sua distribuição com aerografia com aumentos de 50X (B) e 100X (C) 
 

 



	   136 

Pode-se notar uma presença maior de material em comparação ao que foi 

observado para a espuma com as microcápsulas da rota A. Os acúmulos de resina 

também são identificados, assim como uma distribuição uniforme pela superfície da 

trama. 

A figura 73 mostra a imagem gerada por MEV para o tecido com 4g de 

microcápsulas inseridas. Quanto à distribuição das partículas, pode-se afirmar que 

está bastante próxima das obtidas na Rota A. No entanto, nota-se com clareza a 

diferença de tamanho entre as microcápsulas obtidas na Rota D, com variação de 

tamanho das microcápsulas (entre 2,90 µm e 10 µm). A variação de tamanho pode 

ser observada na figura 73C. 

 
Figura 73 – Microscopia do tecido com inserção de 2g de microcápsulas Rota D mostrando 

sua distribuição com aerografia com aumentos de 1.000X(B) e 3.000X (C)  
 

 
 

Na figura 74 é mostrada a imagem gerada por MEV do tecido com 4g das 

microcápsulas obtidas na Rota D. Há uma maior quantia de microcápsulas se 

comparadas a todas as amostras anteriores (o que foi notado em diferentes regiões 

onde a trama foi observada). Ao comparar com a mesma quantidade de 

microcápsulas da Rota A, pode-se afirmar que este fato é explicado pelo tamanho 

das partículas, que devido ao surfactante e ao tipo de agitação, tiveram seu tamanho 

aumentado na obtenção. 
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Figura 74 – Microscopia do tecido com inserção de 4g de microcápsulas Rota D mostrando 
sua distribuição com aerografia com aumento de 1.000X(B) e 3.000X (C)  

 

 
 

Com as inserções de microcápsulas na trama dos tecidos é possível notar 

que as partículas obtidas na Rota A, pelo tamanho reduzido, conseguem penetrar 

mais entre os fios da trama do tecido. Já as microcápsulas obtidas na Rota D, por 

terem tamanhos variados (entre 2,90 µm e 12 µm), penetram na trama mas também 

se instalam na superfície dos fios, em maior quantidade se comparadas com as da 

Rota A. Esses resultados vão ao encontro do que Rossi (2012) afirmou, que para 

uma melhor penetração em materiais têxteis, é preferível microcápsulas bastante 

diminutas.  

Sánchez et al. (2008) afirma que o não só o tamanho de partículas é 

importante, mas também sua uniformidade de tamanho para a incorporação de 

microcápsulas para materiais têxteis. As microcápsulas obtidas neste estudo, 

mesmo não apresentando tanta uniformidade, apresentaram uma boa penetração. 

Este fato pode ser relacionado à trama do tecido trabalhado ser mais aberta. Se o 

tecido fosse diferente, talvez os resultados não fossem tão positivos. Entretanto, 

Sánchez et al. (2008) também afirma que a capacidade térmica (calor latente), das 

microcápsulas de PCM depende do tamanho da partícula – quanto menor a 

microcápsula, menor o material em seu interior. Assim, partículas muito diminutas 

(menores que 1 µm) poderiam diminuir o efeito termorregulador requerido. 
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4.4 ANÁLISES TERMOGRÁFICAS 

 

O objetivo da análise termográfica foi comparar o efeito termorregulador após 

o resfriamento em temperatura ambiente por câmera de visão infravermelha. Foi 

utilizado como base os estudos de Sanchéz et. al (2008) e Marcuzzo (2012), nos 

quais amostras de tecidos e espumas, respectivamente, com microcápsulas de 

PCMs foram analisadas verificando seu efeito termorregulador através da 

termografia infravermelha (IR). Os tecidos com e sem as microcápsulas (para 

comparação) foram aquecidos até uma temperatura mais elevada do que a da 

mudança de fase do PCM (45°C) encapsulada. Após, os materiais foram deixados a 

resfriar em um ambiente com temperatura controlada e as imagens foram geradas 

com um intervalo de tempo pré-determinado. No caso da presente pesquisa, foi 

utilizado o tempo pré-determinado de Marcuzzo (2012). 

As amostras de PU e tecido foram inseridas em um forno à 45°C por 12 min. 

O ambiente possuía uma temperatura média de 20°C e umidade relativa de 40%. 

Foi utilizado uma base de papelão, por possuir difusividade térmica. Após serem 

retiradas do forno foi gerada a primeira imagem com o termógrafo. As imagens 

conseguintes tiveram um intervalo de 2 min entre elas. Com isso, foi possível notar a 

quantidade de perda de calor das amostras, além da temperatura média de cada 

amostra em cada medição. 

Amostras apenas com resinas foram realizadas para verificar se esta possuiu 

implicações na termorregulação gerada. A resina à base d’água foi escolhida por já 

ter sido mostrada em estudos anteriores (ROSSI, 2011, CRUZ et al., 2011), que é 

um bom fixador de microcápsulas nos substratos. Essas pesquisas estudaram o 

efeito fixador da resina à base d’água em tecidos através de diferentes ciclos de 

lavagem (com água e agitação mecânica).  

Cruz et al. (2011) verificou que que a densidade de microcápsulas diminui 

mais significativamente nas primeiras 5 lavagens, sendo que da 5a para a 15a 

lavagens se verifica uma diminuição menos acentuada, para depois praticamente 

tornarem-se imperceptíveis após a 20a lavagem. Os resultados obtidos permitem 

concluir que o acabamento de termorregulação permaneceu funcional até 10a 

lavagem e com alguma eficiência até a 15a lavagem. (Id.). A espuma não sofrerá o 

efeito da água, apenas de esforços mecânicos. Mesmo assim, esses estudos podem 
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ter tomados como base para o uso de resina como material fixador, já que foi 

verificado a durabilidade das microcápsulas no tecido. 

Os estudos citados (Opus citatum), mesmo procurando verificar a eficiência 

da resina na fixação das microcápsulas, não testaram se esta afeta o efeito 

termorregulador do material. Assim, foi avaliado neste estudo amostras apenas com 

resina para a garantia do efeito estar sendo gerados apenas pelas microcápsulas. 

 

4.4.1 Termografias das espumas com microcápsulas da Rota A 
 
 As primeiras amostras geradas, como dito anteriormente, foram com as 

microcápsulas obtidas na Rota A inseridas nas espumas com o método de filtração e 

também foram as primeiras a serem termografadas. Na figura 75 é possível 

visualizar as imagens geradas das amostras 00, 1, 2 e 3 (respectivamente, sem 

microcápsulas, apenas com resina inserida com filtração, 4 g de microcápsulas e 8 g 

de microcápsulas inseridas com o método de filtração). Optou-se por mostrar o 

resfriamento das amostras logo ao sair do forno, a 2 min de resfriamento, a 4 min de 

resfriamento, a 6 min de resfriamento, a 8 min de resfriamento e a 12 min de 

resfriamento (na sequência e na legenda da imagem, figuras 75A, 75B, 75C, 75D, 

75E e 75F). 

 Um dos primeiros fatos que foi observado é que a resina influencia no efeito 

termorregulador do material. Também é possível observar com o resfriamento das 

amostras, que as espumas com as microcápsulas inseridas possuíam um efeito 

bastante similar àquele gerado pela resina. 
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Figura 75 – Termografias da espuma com microcápsulas obtidas na Rota A aplicadas com o 
método de filtração. 

 

 
 

Notas: (A) logo a ser retirado do forno; (B) 2 min deixadas a resfriar; (C) 4 min deixadas a 
resfriar; (D) 6 min deixadas a resfriar; (E) 8 min deixadas a resfriar; (F) 12 min deixadas a 

resfriar. 
 

As amostras saíram do forno à uma temperatura de 34,8°C para a amostra 

sem microcápsulas; 35,5°C para a amostra com resina; e 37,6°C para as amostras 

com 4 g e 8 g de microcápsulas. Após serem retirados do forno, foram observados 

os decaimentos de temperatura em 2, 4, 6, 8 e 12 minutos. Os declínios das 

temperaturas podem ser vistos na tabela 09.  

  
Tabela 09 – Decaimentos das temperaturas das amostras de PU com microcápsulas obtidas na 

Rota A com método de filtração  
 

Amostra 
ΔT (°C) 
2min 

ΔT (°C) 
4min 

ΔT (°C) 
6min 

ΔT (°C) 
8min 

ΔT (°C) 
12min 

0g de microcápsulas 9,7 12,1 12,9 13,2 14,6 

Só resina 7,7 11,2 12,1 12,4 13,7 

4g de microcápsulas da Rota A 9,6 12,7 13,7 14,8 16,1 

8g de microcápsulas da Rota A 9,5 12,6 13,6 14,4 15,5 
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 Pode-se ver que as amostras arrefeceram com uma perda de calor maior 

para a amostra sem microcápsulas, mas bastante próxima para as amostras com 

resina e com microcápsulas. Assim, é possível alegar que as diferenças de perda de 

calor entre as amostras com resina e microcápsulas foram praticamente as mesmas, 

diferenciando-se muito pouco. 

Com isso, pode-se afirmar que a quantidade de microcápsulas inseridas com 

o processo de filtração se encontram em quantidade insuficiente para gerar um 

efeito termorregulador. As perdas do processo, além de representar um custo mais 

alto no produto final, refletem diretamente no efeito térmico gerado. Adicionalmente, 

a resina possui grande papel no efeito termorregulador, sendo necessária como 

amostra padrão além da espuma virgem.  

Seguiu-se para a inserção das microcápsulas obtidas na Rota A com o 

método de aerografia. As imagens termográficas dessas espumas podem ser 

visualizadas na figura 76. 

 
Figura 76 – Termografias da espuma com microcápsulas obtidas na Rota A aplicadas com o 

método de aerografia. 

 
 

Notas: (A) logo a ser retirado do forno; (B) 2 min deixadas a resfriar; (C) 4 min deixadas a 
resfriar; (D) 6 min deixadas a resfriar; (E) 8 min deixadas a resfriar; (F) 12 min deixadas a 

resfriar. 
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As espumas foram geradas utilizando a mesma quantidade de microcápsulas 

da filtração como base de comparação do aproveitamento de material. Também foi 

gerada uma amostra apenas com resina, desta vez aplicada com o aerógrafo.  

Nota-se que, em relação à aplicação com filtração, ocorreu uma diferenciação 

entre as amostras apenas com resina e àquelas com a inserção de microcápsulas. 

As imagens térmicas mostram que as espumas com aplicação de microcápsulas 

com o método de aerografia sofrem um processo de arrefecimento menos 

acentuado que a espuma sem microcápsula e a espuma apenas com a resina. 

Pode-se notar também que a perda de calor é mais lenta, principalmente na amostra 

com 8g de microcápsulas.  

As amostras saíram do forno a temperaturas de 35,9°C, 37,9°C, 35,5°C e 

36,2°C. O decaimento das temperaturas ao arrefecer podem ser visualizadas na 

tabela 10.  
 
Tabela 10 – Decaimentos das temperaturas das amostras de PU com microcápsulas obtidas na 

Rota A com método de aerografia 
 

Amostra 
ΔT (°C) 
2min 

ΔT (°C) 
4min 

ΔT (°C) 
6min 

ΔT (°C) 
8min 

ΔT (°C) 
12min 

0g de microcápsulas 9,9 12,4 13,9 15,0 15,7 

Só resina 8,2 11,2 13,8 14,7 16,2 

4g de microcápsulas da Rota A 6,8 9,2 11,0 11,6 12,7 

8g de microcápsulas da Rota A 6,3 8,9 10,7 11,1 12,1 

 

Ocorreu uma queda de temperatura proporcional para cada amostra, mas 

diferente entre elas, com maior perda para a amostra sem microcápsulas e com 

resina. A última medição, a 12 min, as amostras apresentaram temperaturas médias 

de 19,4°C; 21,9°C; 22,8°C e 23,9°C; o que comprova que as amostras com 

microcápsulas tiveram uma perda de calor menor do que a sem microcápsulas e 

aquela apenas com resina. A diferença com o efeito produzido com a resina é de 

0,9°C para as amostras com 4g de microcápsulas e de 1,8°C para as amostras com 

8g. A perda de calor é proporcional à quantidade de microcápsulas, atribuídas ao 

aumento da massa da amostra, como visto por Marcuzzo (2012). 

Observa-se também que o calor não é espalhado igualmente por toda a 

superfície, com pequenas variações. O espalhamento do calor está ligado à 

distribuição das partículas na amostra. Principalmente para a amostra com 8 g de 
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microcápsulas, nota-se que as zonas de maior calor estão concentradas no centro 

da amostra, local onde, pelo que foi visto nas análises de MEV, as microcápsulas 

estão em maior quantidade. 

Com esse teste, pode-se afirmar que a inserção com a aerografia é mais 

eficiente do que a filtração, a fixar boa parte de seu conteúdo nas amostras de 

espumas de PU. Com isso, ocorreu um acréscimo no efeito termorregulador 

observado, já que mais microcápsulas foram depositadas nas amostras. A amostra 

de 8g apresentou um melhor resultado, indo ao encontro do que You et al. (2010) 

observou, que quanto mais elevado é o conteúdo de microcápsulas com PCMs em 

um material, maior será a quantidade de energia térmica armazenada. Além da 

quantidade de microcápsulas, pode-se afirmar que este fato é atribuído à quantia de 

calor absorvida pelo eicosano no seu processo de derretimento (7,6 J g−1), é 

liberado na área circundante no início processo de resfriamento na temperatura de 

cristalização do PCM. 

 

4.4.2 Termografias das espumas com microcápsulas da Rota A e D 
 

Após serem obtidas aplicadas as microcápsulas da Rota D, estas foram 

aplicadas nas espumas de PU. Para comparação, a análise térmica foi realizada 

juntamente com as amostras com microcápsulas da Rota A. Tendo já verificado o 

efeito da resina nas análises anteriores, esta não foi adicionada, apenas uma 

amostra sem microcápsulas como padrão. Para esta verificação, também foram 

realizadas amostras com 8 g de microcápsulas aplicadas bilateralmente (4g em cada 

lado, de ambas as Rotas A e D), verificando se a distribuição teria implicância no 

efeito termorregulador. As termografias para essas amostras podem ser visualizadas 

na figura 77. Os intervalos de tempo de arrefecimento apresentados são os mesmos 

das figuras 75 e 76.   

As amostras com melhor desempenho térmico foram as com maior 

quantidade de microcápsulas, com 8 g. A aplicação bilateral teve influência no efeito 

térmico, ampliando-o para a amostra com microcápsulas da Rota A, que foi a que 

apresentou o melhor desempenho térmico. As diferenças podem estar relacionadas 

com a quantidade de microcápsulas nas amostras. Para a amostra com 8 g Rota A 

aplicadas bilateralmente, observou-se um ganho de massa proporcionalmente maior 

do que as outras (132% enquanto as outras amostras com 8 g de microcápsulas 
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apresentaram aumentos entre 95 e 108%). Considerando isso, avalia-se que as 

microcápsulas da Rota D apresentaram um melhor desempenho térmico geral. 

 
Figura 77 – Termografias da espuma com microcápsulas obtidas na Rota A e D aplicadas com 

o método de aerografia. 
 

 
 

Notas: (A) logo a ser retirado do forno; (B) 2 min deixadas a resfriar; (C) 4 min deixadas a 
resfriar; (D) 6 min deixadas a resfriar; (E) 8 min deixadas a resfriar; (F) 12 min deixadas a 

resfriar. 
 

Também é possível observar que as microcápsulas geradas com a Rota D 

apresentaram uma absorção maior de calor ao sair do forno ao serem comparadas 

com as outras amostras, mas seu arrefecimento foi rápido em comparação com as 

microcápsulas obtidas na Rota A. O fato do rápido arrefecimento pode estar 

associado à casca de melamina-formaldeído gerada com o surfactante CTAB. Shin 

et al. (2005), em estudo com microcápsulas similares, também observaram um 

grande declínio na quantidade de calor trocado durante a fase de transição. Os 

autores assumiram que este fato é devido à baixa quantidade de eicosano e a um 

possível nível insuficiente na fase de homogeneização durante a obtenção. 

Pode-se visualizar que as amostras possuem resfriamentos diferentes. Os 

decaimentos nas temperaturas podem ser vistos na tabela 11. Pode-se dizer que as 
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temperaturas médias iniciais ficaram acima das observadas nos testes anteriores 

(46,3°C, 45,8°C, 46,3°C, 46,4°C, 47,2°C, 47,6°C e 48°C) devido à pouca precisão da 

temperatura do forno, que oscilava entre 45°C e 50°C. Pode-se ver que, no geral, as 

amostras com microcápsulas apresentaram uma perda de calor mais lenta, com 

uma diferença de 3,6°C a 5,8°C ao ser comparada com a amostra sem 

microcápsulas. As amostras com melhor efeito termorregulador são aquelas que 

apresentaram maior retenção de material (entre 46,6 e 92%). 

 
Tabela 11 – Decaimentos das temperaturas das amostras de PU com microcápsulas obtidas 

nas Rotas A e D com método de aerografia  
 

Amostra 
ΔT (°C) 
2min 

ΔT (°C) 
4min 

ΔT (°C) 
6min 

ΔT (°C) 
8min 

ΔT (°C) 
12min 

 Sem microcápsulas 14,1 16,1 18,9 19,9 25,4 

4g de microcápsulas da Rota A 13,4 14,1 16,4 18,8 20,3 

8g bilateral de microcápsulas da Rota A 12,5 13,1 15,7 17,8 19,6 

8g de microcápsulas da Rota A 12,0 12,7 16,5 19,4 21,3 

4g de microcápsulas da Rota D 13,9 14,8 17,9 20,6 22,7 

8g bilateral de microcápsulas da Rota D 13,9 14,2 18,1 20,2 21,6 

8g de microcápsulas da Rota D 13,6 14,3 17,3 20,3 21,7 

 

É possível afirmar, baseado nas termografias anteriores (da Rota A), que por 

volta de 1°C é atribuído ao efeito da resina. Mesmo com isso, é possível observar  

que as microcápsulas possuem efeito termorregulador importante, o que sustenta o 

fato da microencapsulação do eicosano ter sido efetiva em ambos os processos de 

obtenção (Rotas A e D).  

 
4.4.3 Termografias dos tecidos 
 

Nos tecidos, pelas amostras terem sido produzidas depois das aplicações nas 

espumas, foram inseridas as partículas obtidas nas Rotas A e D, em quantidades 

iguais para ambas, de 2 g e 4 g. O resultado da termografia das amostras de tecido 

pode ser visto na figura 78. Os intervalos de tempos apresentados são os mesmos 

do que para as amostras de espumas. Também não foi gerada uma amostra apenas 

com resina por já se saber o efeito que esta causa e por já ter sido comprovado com 
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as amostras anteriores que as microcápsulas proporcionam um aumento do efeito 

termorregulador. 

 
Figura 78 – Termografias do tecido com microcápsulas obtidas na Rota A e D aplicadas com o 

método de aerografia. 
 

 
Notas: (A) logo a ser retirado do forno; (B) 2 min deixadas a resfriar; (C) 4 min deixadas a 
resfriar; (D) 6 min deixadas a resfriar; (E) 8 min deixadas a resfriar; (F) 12 min deixadas a 

resfriar. 
 

 As amostras de tecido apresentaram um resultado similar às espumas, na 

qual as amostras com maior quantidade de microcápsulas sofreram uma menor 

perda de calor. O decaimentos nas temperaturas apresentadas nas medições, no 

mesmo intervalo mostrado nas imagens, podem ser visualizadas na tabela 12.  
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Tabela 12 – Decaimentos das temperaturas das amostras de tecidos com microcápsulas 
obtidas na Rota A e D com método de aerografia  

 

Amostra 
ΔT (°C) 
2min 

ΔT (°C) 
4min 

ΔT (°C) 
6min 

ΔT (°C) 
8min 

ΔT (°C) 
12min 

0g de microcápsulas 5,2 6,6 7,9 8,3 9,2 

2g de microcápsulas da Rota A 3,1 3,4 3,9 4,5 4,7 

4g de microcápsulas da Rota A 5,7 6,5 6,0 7,6 7,8 

2g de microcápsulas da Rota D 4,7 4,7 6,1 6,5 6,9 

4g de microcápsulas da Rota D 3,0 4,0 5,3 6,0 6,5 

  

As amostras tiveram uma diferença mínima de 3°C e máxima de 4°C em 

relação à amostra sem microcápsulas. O que pode ser visualizado com mais 

destaque nessas análises é que as amostras com microcápsulas com 4 g possuem 

temperatura mais elevada. Esse fato pode estar associado à maior quantidade de 

microcápsulas, relativa ao aumento da massa dessas amostras (entre 24 e 32% 

para as amostras com 4 g de microcápsulas, e entre 71 e 75% para as amostras 

com 8 g). Também é possível observar que entre as rotas, as microcápsulas obtidas 

na Rota D possuem temperatura mais elevada, comprovando o que foi observado 

nas espumas. Outro fato que pode ser atribuído é que as microcápsulas da Rota D 

são maiores, estando associadas com um efeito termorregulador maior. (SANCHÉZ 

et al., 2008).  

 
4.4.4 Termografias das combinações de espumas e tecidos 
 

Para testar os efeitos térmicos gerados pela interação entre o tecido e a 

espuma foi realizado um aquecimento representando essa composição. Foram 

colocados para análise a combinação da espuma e o tecido sem microcápsulas 

como padrão, e feitas combinações de apenas espuma com microcápsulas e tecido 

sem microcápsulas; apenas tecido com microcápsulas e espuma sem 

microcápsulas; e ambos com inserção de microcápsulas.  

Para esse teste, as microcápsulas obtidas na Rota D foram selecionadas. 

Para tanto, mais uma amostra com tecido com 4 g e mais uma amostra com 8 g de 

microcápsulas aplicadas em apenas um lado foram geradas. Assim, é possível obter 

um padrão de comparação entre as combinações. As análises térmicas dessas 

amostras podem ser visualizadas na figura 79. 
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Figura 79 – Termografias das combinações de espumas e tecidos com e sem microcápsulas 
com o método de aerografia. 

 

 
Notas: (A) logo a ser retirado do forno; (B) 2 min deixadas a resfriar; (C) 4 min deixadas a 
resfriar; (D) 6 min deixadas a resfriar; (E) 8 min deixadas a resfriar; (F) 12 min deixadas a 

resfriar; (F) 14 min deixadas a resfriar. 
  

Foi visto que a composição sem nenhuma microcápsula perdeu muito mais 

calor do que aquelas combinações que possuíam as partículas. É possível perceber 

que o tecido possui grande influência na temperatura, principalmente ao início. A 

espuma com o tecido sem microcápsulas não obteve bons resultados, comprovando 

que é necessário que o tecido também possua as partículas. No entanto, apenas o 

tecido, sem a espuma com microcápsulas também não foi eficaz e perdeu calor 

muito rapidamente. A melhor combinação é a de tecido e espuma com 

microcápsulas, mostrando que, transpondo para o assento, ambos são importantes 

para gerar o efeito termorregulador. 
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Durante o teste foi notado que a combinação de tecido e espuma com 

microcápsulas também gera uma perda menor de calor que quando analisados em 

separado (mostrado nas imagens térmicas anteriores do tecido e da espuma). Por 

isso, foi realizada uma termografia também a 14 min, demonstrando esse efeito 

prolongado. Com isso, pode-se dizer que a combinação entre tecido e espuma 

prorroga o efeito termorregulador que, para um assento, seria o ideal. Os 

decaimentos médios das temperaturas em cada amostra podem ser visualizados na 

tabela 13. 

 
Tabela 13 – Decaimentos das temperaturas das combinações das amostras de tecidos e de 

espumas com microcápsulas obtidas na Rota D com método de aerografia  
 

Amostra 
ΔT (°C) 
2min 

ΔT (°C) 
4min 

ΔT (°C) 
6min 

ΔT (°C) 
8min 

ΔT (°C) 
12min 

ΔT (°C) 
14min 

Tecido e espuma sem microcápsulas 14,9 19,3 20,7 21,9 22,5 23,7 

Tecido sem microcápsulas e espuma 
com microcápsulas 

6,2 12,4 12,5 13,7 14,5 14,8 

Tecido com microcápsulas e espuma 
sem microcápsulas 

13,1 17,8 19,5 21,2 22,5 22,2 

Tecido e espuma com microcápsulas 9,2 13,5 15,5 16,5 17,0 18,3 

 

Pode-se visualizar que, ao sair do forno, boa parte das amostras estão com 

uma temperaturas de 45,4°C, 38,1°C, 46,1°C e 43,5°C. Aos 2 minutos se 

estabilizam na ordem crescente de tecido e espuma sem microcápsulas, tecido sem 

e espuma com microcápsulas, tecido com e espuma sem microcápsulas e, por 

último, tecido e espuma com microcápsulas. As perdas são proporcionais, ao passo 

que a temperatura do tecido e espuma com microcápsulas permanece mais elevada. 

Como em um assento seria de alto custo colocar microcápsulas por toda a 

espuma, foi realizado um teste com a combinação de camadas de espumas com e 

sem microcápsulas. Essa combinação pretende simular o efeito “sanduiche” com 

camadas que possuem funções diferentes, como já é aplicado em colchões. Foi 

realizada uma combinação de uma amostra de espuma com 3cm de espessura sem 

microcápsulas, uma amostra de 1 cm de espessura com microcápsulas e o tecido 

que recobriria o assento com microcápsulas. A mesma combinação foi realizada 

com espuma de 1 cm e tecido sem microcápsula como base de comparação. 
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As combinações foram aquecidas em um forno a 45-50°C e deixadas a esfriar 

em ambiente com temperatura e umidade controladas (20°C e 40%). As 

termografias foram realizadas com os mesmos intervalos que para as outras 

amostras. As imagens térmicas geradas são apresentadas na figura 80.  

 
Figura 80 – Termografias das camadas de espumas com 1 e 3 cm e tecidos com e sem 

microcápsulas com o método de aerografia. 
 

 
Notas: (A) logo a ser retirado do forno; (B) 2 min deixadas a resfriar; (C) 4 min deixadas a 
resfriar; (D) 6 min deixadas a resfriar; (E) 8 min deixadas a resfriar; (F) 12 min deixadas a 

resfriar 
 

É possível notar que há uma diferença entre a perda de calor da combinação 

com microcápsulas e aquela sem, sendo maior para as camadas que não possuem 

micropartículas. É possível notar que as combinações geraram um aumento não 

apenas na absorção de calor, mas também na sua retenção. As amostras saíram do 

forno à temperaturas de 53,3°C e 59,1°C. A tabela 14 mostra os valores numéricos 

para os decaimentos nas temperaturas durante as medições que corroboram o que 

é visto nas imagens térmicas. 

 

 



	   151 

Tabela 14 – Decaimentos das temperaturas das amostras dos tecidos com camadas de 
espumas com e sem microcápsulas  

 

Amostra 
ΔT (°C) 
2min 

ΔT (°C) 
4min 

ΔT (°C) 
6min 

ΔT (°C) 
8min 

ΔT (°C) 
12min 

Espumas e tecidos sem microcápsulas 23,3 26,0 27,8 29,3 31,1 

Espuma de 1cm e tecido com microcápsulas; 
espuma de 3cm sem microcápsulas 

22,1 27,1 29,1 30,7 32,2 

 

Com esses resultados, é possível dizer que o efeito termorregulador é obtido 

pela combinação do tipo de microcápsulas, a quantidade inserida no substrato e a 

distribuição das partículas. É considerado o tipo de microcápsulas, pois foi 

observado que as microcápsulas com tamanhos maiores geraram um efeito térmico 

maior. Já a quantidade inserida foi visto que, quanto mais a quantidade de 

microcápsulas, maior o efeito térmico gerado, corroborando o que You et al. (2010) 

observaram em seus estudos.  

Adicionalmente, pode-se dizer com a última análise termográfica, das 

camadas de espumas e tecido, que não é necessário que a espuma possua 

microcápsulas por toda a sua espessura, como afirmado por Marcuzzo et al. (2012). 

É possível colocar uma camada com grande concentração de microcápsulas. O 

importante é que essa camada seja a primeira, ficando próxima com o corpo 

humano, viabilizando a termorregulação. 

Para explicar o efeito da distribuição, foram realizadas microtomografias de 

espumas com inserção de microcápsulas, gerando um panorama de como as 

micropartículas ficam distribuídas na amostra. 

 

 

4.5 MICROTOMOGRAFIAS 

 

Retomando o que foi explicado no capítulo 3, para realizar as 

microtomografias, foram geradas microcápsulas com material luminescente, a 

Rodamina-B. Esse fato se deve a restrições do equipamento (microtomógrafo), pois 

essa técnica gera imagens medindo as diferentes densidades do material. Como as 

microcápsulas com casca de melamina-formaldeído são também poliméricas como a 

espuma, optou-se por um material de núcleo com chances de poder ser visualizado 

nas imagens a serem geradas. Essas microcápsulas também foram escolhidas por 
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já terem sido produzidas com êxito em estudos anteriores realizados pela equipe do 

LdSM. 

Como limitação do equipamento, as amostras tiveram que ser cortadas, como 

explicado no capítulo 3. Foi possível gerar uma imagem que mostra a disposição 

das partículas. As condições de uso que se mostraram mais eficientes para a 

geração das imagens foram de 70kV e 110uA, com captura de 600 vistas. As 

amostras geradas foram aplicadas nas mesmas proporções de água e resina que as 

amostras com microcápsulas de eicosano.  

A amostra com 8g de microcápsulas inseridas com a técnica de filtração pode 

ser visualizada a figura 81. Os pontos mais escuros são relativos às microcápsulas 

de rodamina. Pode-se notar que as microcápsulas se concentram em seu topo, onde 

a solução com as partículas foi diretamente despejada, espalhando-se sutilmente 

pela amostra.  

 
Figura 81 – Microtomografias das espumas com microcápsulas de material luminescente com 

o método de filtração. 
 

 
 
 

 

As microcápsulas de rodamina são um pouco maiores do que as de eicosano 

geradas nesse estudo, com tamanhos entre 15 µm e 20 µm. Este fato pode ter 

prejudicado que as microcápsulas fossem mais igualmente distribuídas pela 

estrutura da espuma, como observado nas imagens de MEV para as microcápsulas 

obtidas na Rota A. 
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Já na aplicação de 8 g de microcápsulas com o método de aerografia (figura 

82), visualiza-se que toda a quantidade de microcápsulas está situada na porção 

superior da espuma, na qual as microcápsulas foram aplicadas diretamente. As 

amostras foram feitas em subsequência. Assim, podem ser notadas microcápsulas 

na parte inferior, que são atribuídas ao contato da espuma com a parede da câmara 

em que as microcápsulas são aplicadas. Isso mais uma vez demonstra a facilidade 

de inserção das microcápsulas na espuma. 

 
Figura 82 – Microtomografias das espumas com microcápsulas de material luminescente com 

o método de aerografia. 
 

 
 

Ao ser relacionado com o efeito termorregulador analisado nas imagens 

térmicas, pode-se dizer que o acúmulo de microcápsulas na superfície gera um 

aumento na absorção térmica. A sobreposição das partículas na parte superior do 

substrato aumenta a absorção do calor e o retém por mais tempo. Assim, pode-se 

dizer que a distribuição é um fator determinante para o efeito termorregulador.  

Adicionalmente, pode-se visualizar que as microcápsulas se concentram na 

porção central da espuma (figura 81B e 82B), sendo que as partículas penetram 

menos nas porções laterais (figura 81A e 82A). Este fato pode explicar a distribuição 

do calor nas amostras, vista nas imagens térmicas, ser desigual, e estando 

concentrada no meio das amostras com um declínio para sua borda. 
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5 CONCLUSÃO 
 

O objetivo geral da pesquisa foi obter, aplicar e caracterizar microcápsulas 

com núcleo de material de mudança de fase, mais especificamente o eicosano, em 

espumas de PU flexível após sua expansão, ampliando o efeito termorregulador 

desse material, reduzindo o tempo de aplicação e desperdício das microcápsulas. 

Pode-se dizer que o objetivo foi atendido, pois foram geradas microcápsulas de 

eicosano, que pelos testes, ampliaram o efeito térmico das espumas de PU. A 

técnica de aerografia permitiu uma redução no tempo de aplicação e no desperdício, 

observado na técnica de impregnação em emulsão. 

Como objetivos específicos, foi clarificado em revisão de literatura, o que é TA 

e levantado alguns dos principais problemas gerados pela cadeira de rodas, além 

das variáveis que influenciam o conforto térmico. Essa parte foi importante, já que ao 

início, pensava-se que só a inserção de microcápsulas na espuma seria suficiente 

para melhorar a troca térmica dos assentos. Também em revisão de literatura 

verificou-se métodos de obtenção e aplicação das microcápsulas em diferentes 

substratos, que serviram como base para os testes que foram realizados. Por fim, o 

efeito térmico gerado foi verificado com imagens térmicas e explicado através de 

microtomografias. 

Foi concluído que: 

- as microcápsulas de eicosano, que possuem temperatura de mudança de 

fase similar ao corpo humano, podem aumentar o efeito termorregulatório quando 

incorporadas em outros substratos; 

- resina possui influência no efeito térmico, sendo atribuído, pelo que foi 

observado nos testes, 1°C para a resina, na quantidade de 2,5g utilizada; 

- a inserção de microcápsulas através do método de aerografia é mais 

eficiente em termos de tempo de aplicação e aproveitamento de material do que o 

método de filtração;  

- a pressão aplicada no método de aerografia (43 psi) preencheu em média 

3/4 do volume da espuma, não sendo suficiente para penetrar por todo o material; 

- em termos de termorregulação, é interessante que as microcápsulas sejam 

aderidas às paredes da espuma, pois os poros ajudam na dissipação do calor e 

influenciam positivamente no efeito térmico; 
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- para um efeito termorregulador, é necessário que o tecido e a espuma 

contenham microcápsulas; 

- o efeito térmico depende do tipo de microcápsula utilizada, da quantidade e 

da distribuição das partículas; 

- partículas maiores proveem um efeito termorregulador maior, já que 

possuem mais PCM em seu interior; 

- quanto maior a quantidade de microcápsulas com núcleo de PCM; maior 

será o efeito térmico gerado; 

- para uma possível aplicação deste estudo de doutorado em uma planta 

piloto sugere-se iniciar com a inserção de 165,44g de microcápsulas com o método 

de aerografia para um assento com 44 X 47 X 10 cm (profundidade X largura X 

espessura). 

 

As microcápsulas da Rota D apresentaram um maior tamanho, no entanto, as 

microcápsulas da Rota A apresentaram uma casca mais resistente segundo as 

caracterizações realizadas. Adicionalmente, as microcápsulas da Rota A, quando 

aplicadas com o método de aerografia, mostraram-se com maior retenção nas 

amostras, o que amplia o efeito térmico do material. 

Assim, o problema de pesquisa “é possível obter microcápsulas com material 

de mudança de fase e incorporá-las após a expansão das espumas flexíveis de PU, 

ampliando o seu efeito termorregulador e reduzindo o tempo de incorporação e 

desperdício das microcápsulas?”, foi respondido com a comprovação das hipóteses. 

Foi possível gerar microcápsulas com eicosano como núcleo, ampliando o efeito 

termorregulador das espumas, e o tempo de inserção foi diminuído, assim como o 

aproveitamento de material com a técnica de aerografia. 

Pode-se dizer que as microcápsulas de eicosano podem diminuir o efeito do 

assento da cadeira de rodas na temperatura da pele especificamente em termos da  

termorregulação provida pelas espumas e tecidos. Estas podem melhorar o 

microclima entre a superfície do assento e o usuário, diminuindo as consequencias 

do calor em excesso como o suor e fragilização da pele.  

A resina fixadora à base d’água é importante para promover a fixação das 

microcápsulas nas paredes da estrutura celular da espuma. As limitações quanto à 

quantidade de microcápsulas obtidas em cada processo permitiu o estudo em nível 

experimental. Em cada processo eram obtidas por volta de 2 g de microcápsulas. 
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Foi possível dobrar os parâmetros, obtendo-se 4 g em cada processo. No entanto, 

ao triplicar os parâmetros, as microcápsulas apresentaram o eicosano como material 

sobrenadante no processo de centrifugação. Com isso, faz-se necessário o estudo 

da obtenção das microcápsulas em grande escala (planta piloto), para que possam 

ser efetivamente aplicadas em um assento. 

Adicionalmente, é possível estudar outros tipos de obtenção de 

microcápsulas contendo PCMs. Em um dos últimos estudos encontrados de Al-

Shannaq et al. (2015), foi visto a obtenção de microcápsulas de PCM utilizando 

polimerização por suspensão. Além disso, utilizaram uma mistura de surfactantes, o 

que induziu uma emulsão com estabilidade prolongada. Foi observado por Shin et 

al. (2005), que o surfactante era uma das principais razões pelas quais há uma 

rápida perda de calor das microcápsulas. Al-Shannaq et al. (2015), observaram que 

essa mistura aumentou as propriedades térmicas das microcápsulas. 

Mesmo gerando novas microcápsulas, é desejável que em certo ponto seja 

verificada a eficiência do efeito térmico gerado com os usuários e sua influência no 

conforto. No entanto, o conforto é algo difícil de medir. Mesmo que tenha sido 

verificado que a junção da espuma e do tecido é um dos fatores determinantes do 

microclima, segundo Fazlollahtabar (2010), há pouca literatura publicada sobre o 

assunto que pode ser utilizada para saber o que considerar em um microclima 

confortável. (Id.).  

Além disso, os estudos quanto à temperatura entre a interface corpo-assento 

têm sido submetidos a pesquisas limitadas. Liu et al. (2011) afirmam que as 

publicações possuem métodos de coleta considerados subjetivos, com dados 

coletados através de questionários com os usuários. No entanto, o conforto térmico 

não é apenas constituído por elementos subjetivos. Segundo Hänel, Dartman e 

Shishoo (1997), também são influenciados pelas propriedades físicas na interface da 

superfície com o corpo humano. Para Frota e Schiffer (2003), há ainda as variáveis 

pessoais, que variam para cada indivíduo. 

Para futuros estudos, ainda deve-se levar em consideração que o conforto 

térmico de pessoas com deficiência pode ser diferente da população considerada 

saudável. Este fato se deve a natureza da deficiência, que pode afetar a 

termofisiologia, a sensação térmica, o metabolismo, o fluxo de sangue, a resposta 

do sistema regulatório, como o controle vasomotor da temperatura da pele ou a 

habilidade de transpirar. Dependendo do tipo de deficiência e o estado de saúde, a 
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oportunidade de adaptação ao meio pode ser restrita, limitando a gama de 

condições térmicas ambientais que proporcionam conforto. (VERHEYEN, 2011). 

Os requisitos para o conforto térmico para pessoas com deficiência devem 

ser concebidos de forma individual, para cada cadeirante. Este fato é confirmado 

pelo padrão internacional de conforto térmico para pessoas com requerimentos 

especiais (ISO 14415, 2005), declarando que a consideração dos requisitos 

individuais pode ser ainda mais necessária para as pessoas com deficiência do que 

para as pessoas sem restrições. Além disso, é sugerido que a pessoa tenha a 

possibilidade do controle térmico individual. Esse conforto térmico individual pode 

ser gerado com as microcápsulas de eicosano, já que o PCM absorve e libera 

energia, adaptando-se às variações do corpo humano.  

Adiante, é possível utilizar equipamentos que fazem medições objetivas para 

tentar verificar o conforto térmico, como é o caso do termógrafo utilizado para as 

imagens térmicas das amostras. Esse tipo de medição é muito útil quando o usuário 

possui restrições de sensibilidade, o que influencia em uma resposta clara do que 

está sentindo na interface assento-corpo humano, e/ou não pode se comunicar. 

Também podem ser utilizados sensores que medem a umidade gerada. Como 

exemplo, é possível tomar como base os estudos realizados por Hill et al. (2000), 

Webb e Parsons (1997), e Verheyen et al. (2011). 

 Portanto, mesmo que a produção atinja um nível suficiente em nível 

experimental para inserção das microcápsulas em um assento, ainda faz-se 

necessário a correta avaliação e seleção do conforto. É importante considerar 

valores subjetivos e objetivos, tendo como foco o usuário que será avaliado e sua 

condição pessoal. 

Como sugestão para continuação da pesquisa, é necessário estudar a 

quantia necessária de microcápsulas para um assento ser efetivo em termos de 

termorregulação. Para tanto, é necessário aumentar os meios de produção das 

partículas para que sua aplicação seja viável. Também é possível realizar estudos 

com outros tipos de microcápsulas, verificando a eficiência de volume de produção. 

Também é interessante explorar mais o efeito fixador da resina. Mais adiante, um 

estudo de caso pode ser realizado com cadeirantes, observando o efeito 

termorregulador com os usuários. Para tanto, métodos de coleta de dados objetivos 

e subjetivos terão que ser considerados, cruzando os dados, e verificando a 

eficiência de ambos os métodos. 
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