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Resumo: Há um interesse industrial considerável em esferas poliméricas que combinam 

materiais orgânicos e inorgânicos. Embora o desenvolvimento de tais partículas ocorra 

há décadas, a pesquisa relacionada a síntese ou caracterização de esferas híbridas só está 

começando no Brasil. Como consequência da técnica de polimerização em suspensão 

usada neste trabalho, as partículas resultantes têm forma esférica, alta resistência 

mecânica a choques, e tamanho inferior a 0,9 mm, parecendo pequenas pérolas.  Além 

disso, as pérolas adquiriram tal grau de porosidade, após o procedimento, que sua massa 

específica média foi reduzida para 1050 kg/m3. O formato externo dessas pérolas foi 

analisado por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e, finalmente, a fluorescência 

de raios-X (FRX) foi utilizada para a análise química da sua composição. 
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Abstract: There is considerable industrial interest in polymeric spheres that combine 

organic and inorganic materials. Although the development of such particles has been 

taking place for decades, research related to the synthesis or characterization of hybrid 

spheres is only beginning in Brazil.  As a consequence of the suspension polymerization 

technique used in this work, the resulting particles have spherical shape, high mechanical 

resistance to shocks, and size smaller than 0.9 mm, resembling small beads. In addition, 

the beads acquired such a degree of porosity that their average specific mass was  reduced 

to 1050 kg/m3 at the end of the procedure.  The external format of these beads was analyzed 

by scanning electron microscopy (SEM) and, finally, X-ray fluorescence (XRF) was used 

for the chemical analysis of them. 
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1. Introdução  
 

Inúmeras metodologias foram desenvolvidas para a síntese de materiais híbridos 

polímero-inorgânicos. Entre os métodos para preparar partículas híbridas baseadas em 

polímeros temos o de Wu et al. (2005), em que PMMA é o núcleo e nanosílica é a casca.  

De acordo com Kim et al. 2015, os métodos podem ser classificados  como polimerização 

em emulsão, polimerização metalossupramolecular, fotopolimerização, intercalação, 

síntese eletroquímica, irradiação por micro-ondas e o método sol-gel (Sultana, 2016).  

 A técnica de polimerização em suspensão tem sido amplamente aplicada para a 

fabricação de vários tipos de polímeros, tais como poliestireno expansível, Poli(cloreto de 

vinila) (PVC) ou Poli (Metacrilato de Metila) (PMMA). (KIpparisides, 1996). A técnica de 

polimerização em suspensão para sintetizar microesferas de polímero com a mesma 

distribuição de tamanho das gotículas a partir das quais foram derivadas (Brooks, 2010). 

Um bom exemplo de materiais produzidos por esta técnica são as microesferas de PMMA. 

(Yuan, 1991). 
O objetivo principal da pesquisa foi sintetizar e caracterizar micropartículas híbridas 

com massa específica controlada. Portanto, um procedimento específico foi necessário 

para sintetizar um lote de microesferas PMMA-SiO2 pela técnica de polimerização em 

suspensão e, em seguida, o lote inteiro foi caracterizado em laboratório para verificar sua 

morfologia e composição. 

 

2. Materiais e Métodos 
 

As quantidades pré-determinadas de reagentes, calculadas para a obtenção de 

microesferas com massa específica em torno de 1000 kg/m3, foram: 95g de acetato de 

polivinila, PVA, com 99,9% de pureza, dissolvido em água desmineralizada ( 2,5% ), 0,025 

g do iniciador polivinilbenzeno, PBO, com pureza de 99,9%, 2,5 ml do monômero 

metacrilato de metila,MMA, com 99,9% de pureza, 0,4g de óxido de silício (SiO2) com 

99,99% de pureza, 2 ml de acetato de etila (pureza de 99%) e 1,6 ml do agente silano 3-

(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (APS).  Os equipamentos utilizados foram: um 

minireator tipo tanque agitado (figura 1), um microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

e um picnômetro. 
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Figura 1.  Minireator utilizado na segunda parte da rota de síntese 

 

A rota de síntese foi dividida em duas etapas, silanização e polimerização.  Na 

primeira etapa, a sílica foi aquecida a 120 0C em estufa a vácuo durante 2h.  Depois, 4g de 

sílica foram dispersos em 50 ml de tolueno e 6,4 ml de 3-

(trimethoxysilyl)propylmethacrylate foram adicionados à mistura, que foi agitada em 

nitrogênio por 24h. No dia seguinte, a sílica foi separada de resíduos de reagentes com 

ultracentrífuga, lavada com tolueno, filtrada a vácuo e finalmente seca a 50 0C.em estufa a 

vácuo durante 2h . Na segunda etapa, o minireator foi cheio com a solução de agua e PVA, 

com os demais reagentes e mantido sob condições isotérmicas (80 °C) com uma agitação 

constante de 900 rpm. Após 1 h de reação, a agitação foi reduzida para 200 rpm e a 

temperatura reduzida de 80 °C para 21,4°C durante 300 s.  Ao final da reação, o vaso do 

reator foi removido e as partículas foram separadas por filtração a vácuo e secas no filtro 

de papel durante 24 horas à temperatura ambiente e sob pressão atmosférica. 

 
3. Resultados 

 
 As partículas obtidas apresentaram tamanhos variados e algumas aglomerações, 

como mostrado na figura 2, que foram descartadas.. DestE grupo, um lote de microesferas 

isoladas foi obtido para a realização da FRX.  O resultado desta análise encontra-se na 

tabela 1.  O valor médio da massa específica das microesferas, medido com o picnômetro 

foi igual a 1050 kg/m3. 

 
Figura 2.  O total de esferas obtidos ao final da polimerização. 
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Tabela 1. Fração de massa dos componentes das partículas 

 Componente  C SiO2 Al2O3 Outros               

Fração de massa (%)  50,8 48,2 0,829 Insignificante 

 

4. Conclusões 
 

Verificou-se que o valor médio da massa específica da amostra está dentro dos 

valores esperados com a porosidade adquirida pelas microesferas. 

 

5. Referências 
 

 

BROOKS, B.  (2010). Suspension polymerization processes. Chemical Engineering and 

Technology, 33 (11), pp. 1737-1734. 

KIPARISSIDES, C. (1996). Polymerization reactor modeling:  review of recent 

developments and future directions, Chem. Eng. Sci., pp. 51, 1637. 

SULTANA, S,  ALAM, MD, TAKAFUJI, M. et al. (2016), Hybrid mesoporous 

microspheres from aqueous droplets containing a silica nanoparticle–polymer network in a 

W/O suspension, RSC Advances, 6, pp. 42756-42762. 

WU, L. CHEN, M., ZOU, S. et. al. (2005), A Novel Preparation Method of Raspberry-

like PMMA/SiO2 Hybrid Microspheres, Macromolecules, 38 (15), pp. 6411–6417. 

 

YUAN, H., KAIFAS, G., and RAY, W. (1991). Suspension Polymerization, JMS – Rev. 

Macromol. Chem. Phys., pp. C31, 215. 


