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O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e caracterizar
compósitos a base de resinas fenólicas e fibras de vidro, com vistas a aplicações
na fabricação desses materiais pelo processo de pultrusão. A caracterização dos
materiais baseou-se em técnicas de análises térmicas, testes dinâmico-mecânicos
e comportamento reológico.
Inicialmente estudaram-se os efeitos da concentração de catalisador e
plastificante sobre o tempo de gel ( tg ), a temperatura de transição vítrea ( Tg ) e o
módulo elástico ( E' ) de resinas fenólicas, em temperatura ambiente. Foram
testadas duas variedades comerciais da referida resina. Os dados experimentais
dessa etapa foram tratados estatisticamente, impondo-se restrições aos valores
das variáveis de resposta, compatíveis com especificações típicas desses
materiais. Desse modo foi possível otimizar as condições do processo de cura
para quatro sistemas de resina.
O aumento da temperatura de cura, em geral, acarretou em aumento da Tg.
Nas análises não-isotérmicas em calorímetro diferencial de varredura (DSC), as
temperaturas correspondentes ao evento exotérmico para os quatro sistemas
otimizados, foram bastante próximas. As temperaturas dos picos endotérmicos
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também foram semelhantes.
Os valores de tg obtidos através dos ensaios reológicos, mostraram-se
inferiores aos da otimização com restrição das variáveis de resposta. O teste
reológico consegue detectar o início da gelificação em níveis microscópicos,
enquanto que na aferição visual a gelificação só é percebida tardiamente quando
o aspecto macroscópico da amostra como um todo é borrachoso.
Com base nas condições ótimas de cura, compósitos de resina fenólica e
fibras de vidro foram então desenvolvidos e avaliados quanto aos efeitos do
arranjo espacial das fibras de vidro sobre Tg e E’ a 30 ºC. Concluiu-se que a
presença das fibras não altera Tg. Em relação ao comportamento mecânico, os
compósitos cujas fibras possuíam arranjo bidirecional, apresentaram o maior valor
de E', seguidos pelos compósitos de fibras unidirecionais, aleatórios e por último,
os materiais isentos de fibras.
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Abstract of Dissertation present to Escola de Química as a partial fulfillment of
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.).

DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF COMPOSITES BASED ON
PHENOLIC RESINS AND GLASS FIBERS

Advisors: Verônica Maria de Araújo Calado
Ricardo Pires Peçanha

Departament: Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos

The present work was aimed at developing and characterizing composites
based on phenolic resins and glass fibers, with views to applications on the making
of these materials by pultrusion processes. The characterization of the materials
were based on thermal analysis techniques, dynamic-mechanical testing and
rheological behavior.
Initially, the effects of catalyst and plasticizer concentration on the gel time
( tg ), vitreous transition time ( Tg ) and elastic module ( E’ ) of phenolic resins were
studied at room temperature. Two commercial varieties of the resin were tested.
Experimental data from this stage were manipulated statistically, imposing
restrictions on the values of the response variables, compatible with typical
specifications for these materials. It was then possible to optimize the conditions of
the cure process testing four resin systems.
In general, increasing the cure temperature lead to an increase in Tg. Non
isothermal analyses in a differential scanning calorimeter (DSC), revealed that
temperatures corresponding to the exothermic event in the four systems tested
were quite close. Temperatures of the corresponding endothermic peaks were also
similar.
Values of tg obtained via rheological assays were considered inferior to those
resulting from optimization with restricted values for the response variables.
Rheological tests were capable of detecting the beginning of gelling at microscopic
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level, while for visual evaluation gelling was perceived with a delay, by the
macroscopic rubbery resemblance of the sample as a whole.
Based on the optimal cure conditions, composites of phenolic resin and glass
fibers were developed and evaluated regarding the effects of the spatial
arrangement of the glass fibers on Tg and E’ at 30 ºC. The conclusion was that
fibers’ presence did not alter the Tg value. As for the mechanical behavior,
composites with bi-directional fibers arrangement showed the higher value for E’,
followed by composites with unidirectional fibers, then those with random fibers
and last the materials without fibers.
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Capítulo 1
Introdução
A primeira patente de resina fenólica, como substituto de borracha rígida,
foi concedida a Arthur Smith em 1899.
Em 18 de fevereiro de 1907, surgiu a patente sobre síntese de resinas
fenólicas por Leo Hendrik Baekeland (1863-1944). Em julho do mesmo ano,
sua técnica de síntese de resina fenólica sob calor e pressão possibilitou a
comercialização mundial em larga escala da primeira resina totalmente
sintética a substituir materiais tradicionais como madeira, marfim e ebonite. Em
1909, Leo Baekeland patenteou a Baquelite, cujo nome tornou-se sinônimo
deste material (GORNI, 2003).
Desde então, o desenvolvimento de novos materiais que possuam as
mesmas características mecânicas dos materiais tradicionais, associado ao
baixo custo, leveza, durabilidade entre outras qualidades, vem crescendo nos
últimos tempos.
As resinas fenólicas possuem excelente resistência ao fogo, com baixa
emissão de gases tóxicos durante a queima e elevada formação de material
carbonizado, que contribui para a extinção das chamas. Outra característica
importante é a sua inerente resistência elétrica e a ambientes corrosivos.
Dentre suas principais aplicações, destacam-se adesivos para compensados,
fabricação de laminados, recobrimento de superfícies, matrizes na fabricação
de compósitos para a indústria aeroespacial, automobilística e naval
(manufatura de componentes mecânicos e estruturais, equipamentos elétricos),
espuma para isolamento térmico e acústico, materiais à prova de fogo, entre
outras.
No final dos anos 80 e no início dos anos 90, as questões de segurança
tornaram-se muito importantes e as resinas fenólicas mostraram-se ser mais
seguras que as resinas convencionais, como verificado pelos padrões ASTM.
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A partir de então, o governo americano regulamentou o uso de materiais
com alto desempenho a temperaturas elevadas e à emissão de fumaça para
aplicação na construção civil e industrial, e neste contexto, um dos primeiros
artigos direcionados ao estudo do processo de pultrusão de resinas fenólicas
surgiu em 1993 (GAUCHEL, LEHMAN e BECKMAN, 1993).
Devido à fragilidade das resinas, utilizam-se reforços para aumentar a
resistência mecânica dando origem à materiais compósitos. Um compósito, de
um modo geral, é constituído por dois ou mais materiais de naturezas distintas
que, juntos, resultam em um material de performance superior quando
comparado aos seus componentes separadamente.
O Brasil é o maior mercado de compósitos da América Latina. Novas
aplicações, antes inimagináveis, hoje são possíveis graças à integração entre o
fabricante da resina e o transformador final. O gráfico a seguir (Figura 1.1) foi
construído a partir dos dados fornecidos pela Associação Brasileira de
Materiais Plásticos Compósitos (ASPLAR) referentes aos processos de
fabricação de materiais compósitos empregados atualmente no Brasil.

Figura 1.1 - Percentual dos processos de fabricação de compósitos aplicados
no Brasil. RTM: Resin Transfer Molding, BMC: Bulk Molding Compound, SMC:
Sheet Molding Compound (REVISTA PLÁSTICO MODERNO, 2002).
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Esses números refletem o perfil do setor, pois 85% dos associados da
ASPLAR são microempresas. Além disso, falta no mercado a disposição das
empresas em fazer investimentos a médio prazo e daí migrar para processos
mais sofisticados, o que resultaria na melhoria do produto final e na criação de
aplicações inéditas. Os especialistas do setor são unânimes quanto à
necessidade desse tipo de aprimoramento do compósito. Devagar, porém, o
cenário está mudando.
Nota-se que apenas 2 % dos compósitos feitos no Brasil utilizam o
processo de pultrusão. Porém, esse processo tende a evoluir. Tal afirmação
baseia-se no fato de que existem, no mundo, cerca de três mil aplicações
catalogadas em produtos pultrudados. Esse mercado cresce em média 20 %
ao ano. No entanto, esse percentual tende a aumentar. Em 2000, a indústria
nacional consumiu em média 100 toneladas/mês de compósitos pultrudados.
Já o ano de 2003, encerrou com média de 280 toneladas/mês (THERMO
EVOLUTION, 2004).
O referido processo de fabricação consiste no puxamento de fibras
(mantas, fios e tecidos), em geral de vidro, e véu de superfície impregnados em
um tanque por uma formulação de resina (como poliésteres, éster-vinílicas,
epoxídicas e fenólicas), catalisadores, cargas, aditivos e pigmentos, através de
um molde metálico aquecido. A cura da resina ocorre no molde aquecido,
originando um material estrutural composto. No molde, o perfil é conformado e
se torna rígido. Dependendo da sua aplicação, o compósito pode possuir de 30
a 70 % de fibras de vidro. Eletrocalhas, escadas, canaletas, perfis para pisos e
guarda-corpo são alguns exemplos de produtos fabricados por essa técnica.
Em

breve,

a

Petrobras,

principal

consumidora

de

compósitos

pultrudados, colocará em operação duas plataformas contendo cerca de 30 %
a 40 % de materiais compósitos (COSTA, 2006). Dentre os projetos da
Petrobras de aplicação de materiais compósitos, está em estudo o uso de
compósitos de resinas fenólicas para a fabricação de grades de pisos de
plataformas. Esses materiais representam uma classe de compostos que
possuem propriedades superiores em relação à inflamabilidade, quando
comparados com outras resinas termorrígidas, tais como as resinas poliésteres
e epoxídicas.
Apesar das vantagens oferecidas pelos compósitos, o desconhecimento
do processo, do produto, de suas características técnicas, vantagens e
3
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aplicações por parte dos usuários, até mesmo por engenheiros, associado à
resistência e desconfiança do material pultrudado em relação ao aço,
constituem os principais empecilhos à expansão dos compósitos. A análise de
custo/benefício mais acurada, porém, favorece as peças pultrudadas. Pesam a
favor dessas o baixo peso, sinônimo de redução no frete; facilidade de ajustes
na obra, em razão de o produto permitir cortes com serra comum; tempo
reduzido de instalação e menor equipe de trabalho. Além disso, os pultrudados
eliminam a manutenção periódica, requerendo apenas apertos das fixações e
uma aplicação de tinta à base de poliuretano em períodos de quatro anos, de
modo que prolongue a vida útil do material.
Diante dos fatos apresentados, o presente trabalho tem como objetivo
caracterizar sistemas fenólicos, a partir de análises térmicas, dinâmicomecânicas e reológicas, para aplicação ao processo de pultrusão, tendo em
vista o interesse da empresa ECO COMPÓSITOS, localizada no município de
Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na fabricação de compósitos fenólicos pela
técnica citada. A primeira etapa do trabalho consistiu em analisar a influência
dos percentuais de catalisador e plastificante no tempo de gel, na temperatura
de transição vítrea e no módulo elástico em temperatura ambiente de dois
sistemas fenólicos.
A partir dos resultados obtidos, realizou-se a otimização com restrições
das variáveis de respostas. Com os resultados da otimização, materiais
compósitos foram desenvolvidos com o intuito de avaliar suas propriedades
mecânicas em função do arranjo das fibras de vidro. A abordagem realizada
aqui pode ser de suma importância para a determinação das condições de
processamento adequadas à fabricação de compósitos dependendo de sua
finalidade.
A presente dissertação se encontra dividida em cinco capítulos, incluindo
a introdução.
O Capítulo 2 trata de uma revisão da literatura em que diversos trabalhos
relacionados com o assunto da pesquisa em questão serão abordados e
servirão como base para o desenvolvimento da mesma.
O Capítulo 3 descreve as metodologias utilizadas e os equipamentos
empregados na realização dos experimentos.
O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e a discussão feita sobre os
mesmos, relacionando-os à teoria e/ou à revisão da literatura.
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O Capítulo 5 encerra o trabalho apresentando as conclusões finais
fundamentadas no texto e decorrentes da pesquisa e propõe sugestões para
trabalhos futuros que darão continuidade a este estudo.
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2.1. Introdução

As matrizes poliméricas podem ser classificadas como termoplásticas e
termorrígidas.
Os materiais termoplásticos são fusíveis sob aquecimento, endurecendo
novamente quando resfriados. Dependendo do tipo de plástico, podem
dissolver-se

em

certos

solventes,

tornando

possível

sua

reciclagem,

característica de suma importância nos dias atuais. As moléculas são dispostas
como cordões soltos, sem reticulação entre as mesmas, porém enoveladas.
Como exemplo de termoplásticos têm-se: polietileno (PE), polipropileno (PP),
poli(tereftalato de etileno) (PET), poli(cloreto de vinila) (PVC), policarbonato
(PC), dentre outros.
Os materiais termorrígidos são frágeis e rígidos devido às ligações
cruzadas intermoleculares que formam uma rede tridimensional, impedindo a
movimentação livre das cadeias como nos termoplásticos, tornando-os
infusíveis. Além disso, são bastante estáveis a variações de temperatura. Entre
os vários tipos de resinas termorrígidas pode-se citar: fenólicas, poliésteres,
epoxídicas, uréicas, fenólicas, dentre outras.
O foco deste trabalho será a resina fenólica, cujas características, desde
sua estrutura molecular até o processo de cura, serão descritas nos tópicos
seguintes. Serão abordados neste capítulo, a formação e os processos de
fabricação de materiais compósitos, dando destaque ao processo de pultrusão.
A caracterização térmica e reológica também serão relatadas aqui, visto sua
importância no processamento e fabricação das resinas fenólicas e dos seus
respectivos compósitos.
O objetivo deste capítulo é apresentar os trabalhos correlacionados da
literatura, auxiliando o desenvolvimento deste trabalho e a interpretação dos
resultados obtidos.
6
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2.2. Resinas Fenólicas

As resinas fenólicas são polímeros termorrígidos considerados como os
primeiros materiais poliméricos totalmente sintéticos e foram patenteadas pela
primeira vez em 1899 por A. Smith. Desde então, estas resinas têm sido
usadas em diversas aplicações, tais como adesivos para compensados,
recobrimento de superfícies, matrizes na fabricação de compósitos na indústria
aeroespacial, automobilística e naval (manufatura de componentes mecânicos
e estruturais, equipamentos elétricos), em espuma para isolamento térmico e
acústico, entre outras.
As resinas fenólicas, também conhecidas como resina fenol-formaldeído,
possuem excelente estabilidade térmica sendo resistentes à chamas e à altas
temperaturas (cerca de 900 ºC), provocando pouca fumaça e baixa emissão de
gases tóxicos quando comparadas com outras resinas termorrígidas, tais como
poliésteres e epoxídicas, características fundamentais em ambientes onde a
segurança contra o fogo é de suma importância.
A degradação térmica de resinas fenólicas leva à produção de material
carbonizado que resulta em taxas muito baixas de propagação de chama
quando comparada com as resinas poliésteres. As resinas fenólicas estão
entre as resinas que menos produzem fumaça durante a queima. Além disso, a
fumaça liberada por elas é menos tóxica que a produzida pela maioria dos
retardantes de chama. Por exemplo, uma resina fenólica padrão, comparada
com uma resina poliéster retardante de chama, produz quatro vezes menos
monóxido de carbono, seis vezes menos ácido clorídrico e níveis muito baixos
de ácido bromídrico (HILTZ, KUZAK e WAITKUS, 2001).
Deve-se ressaltar que, além de sua resistência a altas temperaturas, as
resinas fenólicas possuem também excelente resistência elétrica e química,
principalmente a solventes clorados.
Embora essas resinas sejam consideradas como polímeros resistentes à
elevadas temperaturas e sejam largamente utilizadas nas aplicações citadas
anteriormente, as resinas fenólicas possuem como principal desvantagem a
moderada estabilidade termo-oxidativa, que é a principal causa de sua
degradação (NAIR, BINDU e NINAN, 2001). Tal fato está relacionado à sua
inerente fragilidade, à liberação de voláteis via reação de condensação, dentre
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outros (CONLEY, 1970; WANG, WEI e ZHAO, 2005; MA et al., 2005;
BAHRAMIAN et al., 2007).
Resinas fenólicas são produzidas via reação de condensação entre fenol
e formaldeído, liberando água que é o principal co-produto. Esses co-produtos
podem levar à formação de vazios no componente produzido (BORVE e
KOTLAR, 1998). Mais adiante serão abordados alguns trabalhos relatando
esse problema. A Figura 2.1 apresenta o esquema reacional descrito.

Figura 2.1 - Esquema da reação de condensação entre formaldeído e fenol.

Apesar do fenol e formaldeído (altamente reativo) serem os reagentes
mais comuns, outros fenóis (m-cresol, resorcinol) e aldeídos (furfural) podem
ser usados. Essas resinas estão divididas em dois amplos grupos: novolac e
resol que serão abordados nos tópicos seguintes.

2.2.1. Resinas Novolacs

As resinas novolacs são materiais termoplásticos preparados a partir do
aquecimento de fenol com formaldeído na presença de catalisadores ácidos,
tais como ácido súlfúrico e ácido oxálico, refluxados durante 2 - 4 horas. A
água é removida a temperaturas tão elevadas quanto 160 C
° . A resina novolac
tolera temperaturas mais elevadas do que a resina resol (ODIAN, 1981).
8

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

Essa resina tem larga aplicação na fabricação de isolantes elétricos e
componentes mecânicos, pois apresentam rápida cura, liberam água,
resultando em propriedades elétricas superiores às resoles, e as peças
moldadas a elevadas temperaturas apresentam boa rigidez.
A razão formaldeído : fenol deve ser menor que 1, usualmente, utiliza-se
0,8, a fim de evitar a formação de ligações cruzadas e gelificação durante a
manufatura.
O

pré-polímero

é

resfriado,

comprimido,

misturado

com

hexametilenotetramina, (CH2)6N4, e comercializado (ODIAN, 1981).
Essas resinas são permanentemente solúveis e fusíveis, necessitando de
um agente de cura para a realização das ligações cruzadas dos grupos
metileno. Devido ao fato de que dois estágios são necessários - preparação da
novolac e adição de um agente de cura - essas resinas são chamadas de
resinas de dois estágios, ao contrário das resoles, que são conhecidas como
resinas de um estágio. A Figura 2.2 apresenta a estrutura da unidade da resina
novolac.

Figura 2.2 - Estrutura de uma unidade que se repete na resina novolac
(BORVE e KOTLAR, 1998).

Hexametilenotetramina (HMTA) é o agente de cura mais comum, mas
outros agentes, tais como quinona, anidroformaldeído/anilina (AFA) e etilenodiaminoformaldeído, podem ser usados. Esse, por sua vez, age como uma
fonte adicional de grupos metileno (no lugar do formaldeído) para completar a
polimerização e a formação das ligações cruzadas.
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HMTA é obtido a partir da reação de 6 moles de formaldeído e 4 moles de
amônia.
Quando o pré-polímero de novolac é aquecido, a cura ocorre
rapidamente. As ligações cruzadas realizam-se principalmente através da
formação das ligações metileno com a simultânea formação de amônia como
co-produto. Entretanto, há também uma considerável formação de ligações
benzil-amina (ODIAN, 1981). A formação das ligações cruzadas nas reações
das novolacs, que ocorrem em torno de 140 - 160 C
° em poucos minut os,
podem ser visualisadas na Figura 2.3 (CALADO e ADVANI, 2000).

Figura 2.3 - Esquema simplificado das ligações cruzadas formadas na reação
de novolacs.

2.2.2. Resinas Resoles

As resinas resoles são preparadas pela reação de fenol com excesso de
formaldeído e um catalisador alcalino como NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 e
amônia. As típicas razões de formaldeído:fenol empregadas na preparação
dessas resinas estão entre 1,5 : 1,0 e 3,0 : 1,0.
A cura de resoles pode ser realizada tanto por aquecimento quanto por
adição de ácidos (hidroclorídrico, fosfórico, p-tolueno-sulfônico e ácidos fenolsulfônicos) nos casos em que é necessária a reação em baixas temperaturas
ou em temperatura ambiente.
A reação entre fenol e formaldeído é interrompida através da diminuição
da temperatura e ajuste de pH da solução, enquanto a resina ainda está líquida
ou solúvel. A cura pode ser prosseguida por meio do aumento da temperatura
e da adição de ácidos. Segundo Baekeland e Lebach, utilizando esse
procedimento, obtêm-se três estágios de cura da resina: resoles ou estágio A solúvel em álcoois e instável em temperatura ambiente; resitóis ou estágio B –
10
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fusível, mas insolúvel em álcalis e resites ou estágio C - insolúvel até mesmo
em solventes fortes e fundem apenas acima da temperatura de decomposição.
A formação das ligações cruzadas de resoles a resites requer um longo
tempo (CALADO e ADVANI, 2000). A Figura 2.4 apresenta a estrutura da
unidade da resina resol.

Figura 2.4 - Estrutura de uma unidade que se repete na resina resol (BORVE e
KOTLAR, 1998).

A reação de resoles pode ser esquematizada na Figura 2.5. Temperaturas
de cura acima de 180 C
° podem causar decomposição térmica e oxidativa da
resina.

Figura 2.5 - Esquema simplificado das ligações cruzadas formadas na reação
de resoles.

A Figura 2.6 esquematiza a rota simplificada para obtenção das resinas
novolac e resol.
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Figura 2.6 - Rota simplificada da síntese das resinas novolac e resol (BORVE e
KOTLAR, 1998).

2.2.2.1. Cura de Resinas Resol

A cura de resinas envolve a transformação de monômeros ou oligômeros
de baixo peso molecular do estado líquido para o estado sólido como resultado
da formação da rede polimérica, através da reação química entre os grupos
reativos do sistema. Esses dois estágios distintos são divididos pelo ponto de
gel. Admite-se que o crescimento e a ramificação das cadeias poliméricas
ocorram no estado líquido, onde o sistema reacional é solúvel e fusível. À
medida que a cura progride, o volume disponível no arranjo molecular diminui,
resultando em uma menor mobilidade das moléculas, o que afeta a viscosidade
da resina (CALADO e ADVANI, 2000). Dessa forma, após certo período, a
reação de cura passa a ser controlada por efeitos difusionais em vez de fatores
químicos. Uma rede infinita de cadeias poliméricas (fenômeno físico), através
de ramificações entre as moléculas (fenômeno químico) surge apenas após o
tempo de gel ( tg ). Então, o sistema reacional perde sua solubilidade e
fusibilidade, encerrando as reações e dando lugar ao estado sólido.
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As mudanças nas propriedades dinâmico-mecânicas do sistema de cura
são diretamente proporcionais à extensão da reação. O tempo de gel ( tg ) é um
importante parâmetro cinético na determinação do ponto onde a resina não
pode mais ser processada. Mais adiante será feita uma abordagem mais
completa a respeito do tempo de gel.
A reação entre fenol (f = 3) e formaldeído (f = 2) ocorre em duas etapas.
Na primeira etapa, formaldeído reage com o monômero fenol, formando
hidroximetilfenóis (primeira reação da Figura 2.7).
Os produtos podem possuir diferentes graus de substituição, dependendo
da razão molar formaldeído/formol e das condições do meio, sendo que esses
são formados de modo mais fácil em meio neutro ou alcalino.
Na segunda etapa, os hidroximetilfenóis reagem com outras moléculas de
hidroximetilfenóis ou com moléculas de fenol. Esta etapa em geral, conduz à
formação de ligações metileno como visto na segunda reação da Figura 2.7. A
formação de ligações éter metileno (terceira reação da Figura 2.7) também é
possível, mas ocorre com menos freqüência. Uma molécula de água é liberada
à medida que cada ligação na cadeia polimérica é formada, daí o termo
"reação de condensação" ser usado para esse segundo passo.
Em temperaturas acima de 150 C
° , as ligações éter metil eno podem
liberar formaldeído, resultando em ligações metileno (segunda etapa da
terceira reação da Figura 2.7) (BALCEROWIAK et al., 1998; FOLLENSBEE et
al., 1993; GRENIER-LOUSTALOT et al., 2000; HILTZ, KUZAK e WAITRUS,
2001; KENNY et al., 1995; ODIAN, 1981; PARK et al., 2002; WOLFRUM e
EHRENSTEIN, 1999).
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Figura 2.7 - Esquema de reações de cura da resina fenólica resol (KENNY et
al, 1995).

A Figura 2.8 apresenta os possíveis tipos de metilfenóis mononucleares
(a), dinucleares (b) e polinucleares (c) formados durante a reação entre fenol e
formaldeído.
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.8 - Tipos de metilfenóis formados na reação entre fenol e formaldeído
(a) mononucleares, (b) dinucleares e (c) polinucleares (ODIAN, 1981).
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Uma representação mais completa do segundo estágio da reação, vista
na Figura 2.7, em que há formação de ligações metileno e dibenzil éter entre os
anéis de benzeno, pode ser visualizada na Figura 2.9.

Figura 2.9 - Rede estrutural formada na segunda etapa de polimerização da
resina resol com formação de ligações metileno e dibenzil éter (ODIAN, 1981).

A polimerização e a formação de ligações cruzadas de resinas fenolformaldeído são muito comuns nos processos industriais. Entretanto, essas
reações são muito difíceis de serem estudadas em termos quantitativos. A
suposição de igual reatividade de todos os grupos funcionais em um
monômero, independente dos outros grupos funcionais presentes na molécula
e de suas respectivas reatividades, é questão duvidosa na polimerização.
Considere, por exemplo, as rotas pelas quais trimetilolfenol pode ser produzido
no sistema esquematizado na Figura 2.10.
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Figura 2.10 - Esquema representativo das possíveis rotas para a formação de
trimetilolfenol (ODIAN, 1981).

Um outro obstáculo na reação de polimerização de fenol-formaldeído é
aquele que envolve um decréscimo na reatividade do grupo funcional com o
aumento do tamanho molecular. Isso pode ocorrer facilmente em sistemas
onde há formação de um grande número de ligações cruzadas. Tais sistemas
podem deixar de ser soluções homogêneas antes da determinação
experimental do ponto de gel. Esse ponto pode ser precedido pela formação de
partículas de microgéis, as quais são muito pequenas para serem visíveis a
olho nu. Os grupos funcionais, nas partículas de microgel, não reagiriam devido
à sua indisponibilidade física. Considerações similares se aplicam para o
período subsequente ao ponto de gel. A diminuição na reatividade com o
tamanho pode acontecer não devido ao tamanho molecular, mas como uma
conseqüência do impedimento estérico das posições orto ou para no anel
benzênico dentro da cadeia comparado àquelas posições do anel final da
cadeia molecular (ODIAN, 1981).
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2.3. Tempo de Gel

Como discutido anteriormente, o tempo de gel, tg, divide dois estágios que
envolvem a cura de resinas termorrígidas: a passagem do estado líquido para o
estado borrachoso ou gel. O tempo de gel é um dos parâmetros mais
importantes no estudo reológico e cinético de cura, pois determina o ponto a
partir do qual a resina se torna não processável fisicamente. Tal fato deve-se à
formação de uma rede de cadeias poliméricas com massa molecular muito
elevada. A forma mais simples e prática para a sua determinação consiste em
medir, com o auxílio de um cronômetro, o tempo transcorrido desde o início da
polimerização da resina até o ponto onde a mesma apresenta um aspecto de
um filete descontínuo, que se refere ao estado borrachoso.
Porém, existem na literatura diversos critérios para determinar o tempo de
gel e, por não se ter uma clareza de qual é o mais correto, deve-se sempre
especificar o critério adotado para a sua determinação.
Alguns dos critérios utilizados estão descritos a seguir.
LAZA et al., 2002, sugere quatro formas de determinação do tempo de
gel:
1. Pico máximo em tanδ - baseado no ponto onde ocorre a máxima
diferença entre o comportamento elástico e viscoso do sistema;
2. O cruzamento entre as curvas G’ (módulo elástico) e G” (módulo de
perda) – nesse ponto, a energia perdida é igual à energia armazenada,
implicando que tanδ = 1;
3. Linha tangente à curva G’ – o tempo de gel é determinado como o ponto
correspondente à interseção entre a linha de base (G’ = 0) e a tangente
à curva G’ quando G’ alcança um valor próximo a 100 kPa;
4. Viscosidade - o tempo de gel é aquele correspondente ao ponto em que
a viscosidade dinâmica real ( η’ ) alcança valores específicos (1000,
2000 e 5000 Pa.s).

GILLHAM, 1979, considera ponto de gel quando o módulo elástico, G', é
máximo. Já TUNG e DYNES, 1982, consideram tal ponto, quando os módulos
elástico ( G' ) e de perda ( G" ) são iguais, de forma que tanδ = 1.
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HARRAN e LANDOURD, 1985, determinaram a gelificação através da
taxa de crescimento de G" durante a cura. O ponto de gel foi definido como o
momento em que ocorre uma mudança na inclinação entre duas regiões
lineares de log G"(t), que independe da freqüência utilizada no ensaio.
CHAMBON e WINTER, 1985 e 1987, afirmaram que as curvas de G' e G"
são paralelas ou coincidentes em uma faixa estreita de freqüências perto do
ponto de gel. De acordo com essa definição, tanδ

é independente da

freqüência na gelificação; conseqüentemente, o ponto de gel pode ser
determinado executando experiências em diferentes freqüências.
HALLEY e GEORGE, 1994, sugeriram que testes de múltiplas freqüências
são úteis para determinar o tempo de gelificação com maior precisão, visto que
esse é um fenômeno físico associado com o tempo. Assim, o pico máximo em
tanδ, ponto onde ocorre a máxima diferença entre o comportamento elástico e
viscoso, é usado para determinar o tempo de gel (GILLHAM e BENCI, 1974;
GILLHAM, 1979).
LAZA et al., 2002, estudaram o processo de formação das ligações
cruzadas de uma resina resol na ausência e na presença de catalisador (ácido
p-tolueno-sulfônico 6M) a diferentes percentuais mássicos, por meio de
análises reológicas – thermal scanning rheometer. Essa técnica permite medir
as propriedades reológicas de uma ampla variedade de materiais e fornece
informações sobre o comportamento viscoelástico, especialmente mudanças
nas propriedades reológicas em função do tempo ou da temperatura. Os
ensaios reológicos foram realizados na faixa de 70 a 105 ºC, nas resinas sem
adição de catalisador, e entre 50 a 80 ºC nas resinas que sofreram adição de
catalisador. Nesse último caso, os autores mencionados anteriormente,
optaram por utilizar temperatura abaixo de 100 ºC para evitar a ocorrência de
ebulição da água formada na reação de policondensação, o que dificultaria o
monitoramento das propriedades viscoelásticas durante o processo de cura.
Já na ausência do catalisador, eles utilizaram temperaturas mais
elevadas, pois do contrário, a reação de cura ocorreria de forma muito lenta,
inviabilizando a realização do experimento.
A partir desses estudos, foi possível observar que o tempo de gel ( tg )
decresce quando a temperatura aumenta; ou seja, o aumento da temperatura
implica em um aumento na mobilidade das cadeias, levando a uma rápida
reação de cura.
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Dentre as várias definições e critérios existentes para a determinação do
tempo de gel, os autores concluíram que não existem variações significativas
nos valores de tg.
O tempo de gel decresceu com o aumento do percentual mássico de
catalisador a uma temperatura de cura fixa. Esse comportamento pode ser
explicado pelo aumento do número de grupos funcionais à medida que a
concentração de catalisador aumenta.
O tempo de gel decresceu com o aumento da temperatura de cura a um
percentual fixo de catalisador, apresentando comportamento similar ao obtido
na cura da resina na ausência do catalisador.
MA et al., 1997, compararam o pot life das resinas resol e novolac nas
mesmas condições e constataram que após 8 horas, a viscosidade da resina
novolac manteve-se praticamente a mesma (1000 cP), enquanto que a
viscosidade da resina resol aumentou de 1200 cP para 8000 cP, indicando que
a resina novolac possui pot life maior que a resina resol. Os mesmos autores
analisaram a influência da temperatura no tempo de gel da resina novolac
contendo 10 % p/p de hexamina e verificaram que o tempo de gel decresce
drasticamente com o aumento da temperatura.

2.4. Compósitos

Os compósitos constituem uma classe de materiais heterogêneos,
multifásicos, podendo ser ou não poliméricos, em que um dos componentes,
descontínuo, dá a principal resistência ao esforço (componente estrutural) e o
outro, contínuo, é o meio de transferência desse esforço (componente
matricial). As propriedades do conjunto são superiores às de cada componente
individual (MANO, 2000). A maioria dos compósitos são compostos por apenas
duas fases: uma matriz e uma fase dispersa (reforço).
O compósito é projetado de modo que as cargas mecânicas, a que a
estrutura está submetida em serviço, sejam suportadas pelo reforço. Suas
propriedades dependem da matriz, do reforço e da camada limite entre ambos,
chamada de interface.
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Dessa forma, há muitas variáveis a considerar ao projetar um compósito:
o tipo de matriz (metálica, cerâmica ou polimérica), o tipo de reforço (fibras ou
partículas), sua proporções relativas, a geometria do reforço, o método de cura
e

a

natureza

da

interface.

Cada

uma

dessas

variáveis

deve

ser

cuidadosamente controlada, a fim de produzir um material estrutural otimizado
para as circunstâncias sob as quais será usado (SOBRINHO, 2007).
Os compósitos constituídos de matrizes poliméricas encontram-se,
atualmente, dentre os mais utilizados, principalmente devido ao seu baixo custo
de processamento e à diversidade de processamentos existentes, o que
permite a obtenção de diferentes componentes para as mais diversas
aplicações.
A aplicação de materiais compósitos surgiu inicialmente na área
aeronáutica devido à necessidade de diminuição de peso, preservando as
propriedades mecânicas dos componentes estruturais. Uma grande variedade
de peças em materiais compósitos pode ser encontrada nos aviões em
substituição aos materiais metálicos, como por exemplo fuselagem, portas de
trem de aterrissagem, portas internas, entre outras (AMORIM, 2007).
O atual cenário aponta o Brasil como o maior mercado de compósitos da
América Latina. Segundo a Associação Brasileira de Materiais Plásticos
Compósitos (ASPLAR), o processo de fabricação de compósitos mais utilizado
pela indústria nacional corresponde aos processos artesanais, como o spray
(56 %) e hand lay up (18 %) e apenas 2 % empregam a pultrusão.
O ano de 2003 fechou com queda de 10 % no faturamento em relação a
2002. No aspecto tecnológico, entretanto, avanços significativos foram
registrados. O setor consolidou o processo de transferência por resina (RTM –
Resin Transfer Molding), contra os tradicionais e cada vez mais enfraquecidos
processos spray e hand lay-up. Um novo cenário para o compósito, marcado
pelo aprimoramento tecnológico e melhorias de qualidade, alavancou o
processo de pultrusão, fortalecendo o plástico reforçado nos ramos químico e
petroquímico (THERMO EVOLUTION, 2004).
Nos últimos anos, o interesse no uso de materiais compósitos tem sido
cada vez maior, principalmente na fabricação de componentes estruturais para
os mais diversos setores da indústria. Isso é o resultado de um número de
propriedades, que fazem dos materiais compósitos alternativas atrativas aos
materiais estruturais tradicionais. Essas propriedades incluem resistência
mecânica e módulo elevados, resistência à corrosão, maior tenacidade à
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fratura, relativa facilidade de fabricação em formatos complexos e de
manutenção.
Porém, uma característica de suma importância quanto à utilização de
materiais compósitos é a sua resistência a altas temperaturas.
A primeira abordagem para melhorar a resistência a altas temperaturas
dos compósitos está relacionada à adição de retardantes de chama e de
fumaça à resina. A desvantagem desse método é que esses aditivos podem
causar uma degradação nas propriedades mecânicas da resina e, portanto, do
compósito. Outra desvantagem é o fato de que os retardantes de chama, cuja
função é elevar a temperatura de ignição da resina e reduzir a propagação da
chama, podem aumentar a liberação de fumaça e gases tóxicos oriundos da
combustão da resina.
Uma segunda abordagem para melhorar o desempenho dos compósitos
quando expostos ao fogo é o uso de resinas que sejam menos propensas à
dissipação do calor e das chamas. As resinas fenólicas, como foi discutido no
início do presente capítulo, representam uma classe de compostos que
possuem propriedades superiores em relação à inflamabilidade, quando
comparadas com outras resinas termorrígidas, tais como as resinas poliésteres
e epoxídicas. Essas propriedades são inerentes às resinas fenólicas e estão
diretamente relacionadas à sua estrutura e ao mecanismo de degradação
térmicas desses polímeros (HILTZ, KUZAK e WAITKUS, 2001).
A Tabela 2.1 apresenta os valores de E' a 30 C
° e tan delta, obtidos por
análise

dinâmico-mecânica,

pelos

autores

mencionados

acima,

para

compósitos de resina fenólica com fibras de vidro do tipo S-glass curados a
145 C
° a 4,9 MPa. Os valores de tan delta foram obtido s pelo pico da curva tan
delta.
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Tabela 2.1 - Valores de E' a 30 C
° e Tan Delta Obtidos por DMA para Quatro
Tipos de Compósitos de Resina Fenólica

Tipo de Compósito

E' a
30°C(GPa)

Tan delta (°C)

resol + s-glass

17,0

214 / 250

novolac + s-glass

30,5

192 / 248

blenda resol (70%) /
novolac (30%) + sglass

20,5

178 / 220 / 275

copolímero resol /
novolac

24,1

155 / 210

Os autores verificaram que as respostas dinâmico-mecânicas dos
compósitos, elaborados pela blenda e pelo copolímero, foram diferentes dos
compósitos formados pela resina resol e pelo novolac. A diferença na resposta
indicou que a estrutura dos compósitos fenólicos pode ser alterada pelo uso de
blendas e de copolímeros. Os autores atribuíram a presença de múltiplos picos
nas curvas tan delta ao baixo grau de cura dos compósitos.
Como visto no item 2.2, as resinas fenólicas, que são produzidas via
reação de condensação entre fenol e formaldeído, liberam água, que é o
principal co-produto da reação, podendo levar à formação de vazios no
componente produzido.
WOLFRUM e EHRENSTEIN, 1999, relataram que esses vazios podem
ser inibidos de varias maneiras:
•

Através da adição de cargas – por exemplo, algodão ou serragem para
absorver os co-produtos provenientes da policondensação;

•

Realizando a abertura do molde para evaporar os co-produtos;

•

Aumentando a pressão no molde para inibir a formação dos co-produtos;

•

Por meio de pré-cura efetuando o pré-aquecimento do material.

Compósitos de resina fenólica, reforçados com fibras longas, são
predominantemente curados em temperatura ambiente e pressão atmosférica
quando utilizam-se as seguintes técnicas: laminação manual, enrolamento
23

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

filamentar e impregnação do reforço pela resina, também conhecido como
“prepreg”. Nessas aplicações, a formação de vazios pela reação de
policondensação não pode ser evitada por técnicas de processamento padrão.
A formação de vazios, entretanto, é influenciada pela resina e pelo ciclo de
cura. Na fabricação de componentes estruturais, como por exemplo, para a
indústria aeronáutica, os prepregs de resina fenólica são predominantemente
processados via autoclave. Com esse procedimento, é imperativo que os
prepregs possuam elevado grau de cura antes da laminação evitando a
formação dos vazios.
KAYNAK e TASAN, 2006, utilizaram resinas fenólicas do tipo resol para
fabricação de nanocompósitos de sílica. Uma vez que essas resinas possuíam
água em sua composição e que durante a reação de polimerização ocorreu a
liberação de água como co-produto, eles observaram a formação de micros e
macros vazios devido às bolhas de vapor de água que ficaram presas na
amostra durante a cura. A realização da cura sob vácuo para resolver esse
problema não foi útil e sim causou outros problemas, tal como a formação de
espuma na superfície dos nanocompósitos.
Após diversos experimentos, KAYNAK e TASAN verificaram que o vácuo
não era realmente necessário se a cura por aquecimento permitir a liberação
de água antes do início intensivo das ligações cruzadas. Para isso, a
gelificação deve ser retardada o suficiente para que o vapor d'água liberado
não leve à formação de bolhas. Essa abordagem exigiu uma programação de
aquecimento muito longa (cerca de três dias).
Do mesmo modo, a formação de água durante a reação de condensação
também foi lenta, dada pela manutenção da taxa de formação das ligações
cruzadas tão baixa quanto possível. A Figura 2.11(a) e (b) apresenta as
diferenças entre os materiais formados sem e com a utilização de um esquema
de aquecimento.
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(a)

(b)
Figura 2.11 - (a) Imagem da amostra apresentando macroporos devido à
formação de água que fica apreendida no material durante a cura. No detalhe,
a visualização dos micros vazios. (b) Imagem da amostra livre de vazios, obtida
através do ciclo de aquecimento. No detalhe a ausência de microporos
(KAYNAK e TASAN, 2006).

2.5. Processo de Pultrusão

O processo de pultrusão é um método de fabricação contínuo,
mecanizado para produtos de seção uniforme, em resinas poliésteres,
epoxídicas, éster vinílicas ou fenólicas e reforçadas com fibra de vidro. Os
perfis podem ser ocos ou maciços e possuírem diferentes configurações.
Dependendo do formato do material pultrudado, o percentual de fibra de vidro
pode variar de 30 % a 70 % da massa total do compósito (VETROTEX, 2007).
Os perfis pultrudados são utilizados em diversas aplicações, como na
fabricação de materiais elétricos, materiais com resistência à corrosão, na
construção civil e no mercado de bens de consumo.
Dentre as principais vantagens dos perfis pultrudados, destacam-se
(COGUMELO, 2008):
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a operação contínua assegura uniformidade nas características do
produto;

•

os comprimentos dos perfis são limitados somente pelo manuseio,
transporte e carregamento;

•

são mais leves que os perfis de aço e de alumínio;

•

seções de grande complexidade podem ser produzidas por pultrusão;

•

pode-se conseguir um ótimo equilíbrio de propriedades mecânicas. A
seção específica pode ser projetada para se adaptar à aplicação final.
Isto é conseguido através do posicionamento da fibra, de acordo com a
necessidade de resistência;

•

o acabamento e a cor são uniformes.

A Figura 2.12 ilustra as etapas de um processo básico de pultrusão para
compósitos de resinas termorrígidas.

Figura 2.12 - Esquema simplificado do processo de pultrusão (CSE
Composites, 2007).

As etapas apresentadas na Figura 2.8 serão descritas a seguir:

1. Fios de fibra de vidro - responsáveis pela resistência longitudinal dos
perfis;
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2. Manta de fibra de vidro - responsável pela resistência transversal dos
perfis, apresenta-se em diversas gramaturas;
3. Tanque de resina - local onde é feita a impregnação dos fios e mantas
de fibra de vidro;
4. Véu - responsável pelo acabamento superficial dos perfis;
5. Ferramenta de pultrusão - local onde ocorre a cura da resina. O perfil
toma sua forma e torna-se rígido;
6. Puxadores;
7. Perfil pultrudado.

Os reforços de vidro são baseados principalmente nos rovings diretos
dispostos de maneira a proporcionarem um reforço longitudinal. Outros tipos de
reforços são as mantas de fios contínuos ou tecidos que proporcionam o
reforço transversal e também os véus de acabamento superficial. Os sistemas
de guias, dispostos entre a prateleira e o molde, permitem pré-formar e
posicionar cada reforço no local correto do perfil.
As fibras de vidro são impregnadas antes do molde, normalmente com o
sistema de banho aberto. As cargas são geralmente introduzidas no sistema de
resina para gerar propriedades adicionais, tais como retardadores de chama,
redução de custo, entre outras. O molde dá a forma e nele ocorre a
polimerização do reforço impregnado. O perfil pultrudado é então travado e
tracionado por uma cinta contínua ou por um sistema de permutação. A última
etapa consiste em um sistema de corte para deixar o perfil no comprimento
desejado.
A velocidade típica da pultrusão com sistemas de resinas termorrígidas é
de 0,5 a 2 m/min.
Como visto anteriormente, o processo de pultrusão utilizando resinas
termorrígidas, tais como poliéster insaturado, epóxi, poliuretano entre outras, é
bem estabelecido e tem sido utilizado por décadas.
Entre 1940 e 1960, foram realizados diversos estudos no desenvolvimento
da química de resinas fenólicas do tipo resol e novolac. No período entre 1970
e 1980, intensificaram-se as pesquisas para a fabricação de compósitos
industriais utilizando essas resinas. Os primeiros sistemas fenólicos possuíam
cura ácida, alta viscosidade e alto teor de formaldeído livre. No final dos anos
80 e no início dos anos 90, as questões de segurança tornaram-se muito
importantes e as resinas fenólicas mostraram-se ser mais seguras que as
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resinas convencionais, possuindo baixo espalhamento da chama, menor
geração de fumaça e reduzida toxicidade, como verificado pelos padrões
ASTM.
A partir de então, o governo americano regulamentou o uso de materiais
com alto desempenho a chamas e à emissão de fumaça para aplicação na
construção civil e industrial e diante de tal fato, um dos primeiros artigos
direcionados ao estudo do processo de pultrusão de resinas fenólicas surgiu
em 1993 (GAUCHEL, LEHMAN e BECKMAN, 1993). Esse trabalho destacou
os problemas de processamento da resina fenólica disponível naquela época,
como o problema da água residual que ficava aprisionada na rede polimérica e
os vazios formados no produto final.
Outros trabalhos publicados entre 1993 e 1996 relataram os problemas da
baixa taxa de cura, do curto tempo de processamento, que se refere ao tempo
desde o preparo da resina até a sua utilização antes que ocorra a gelificação
da mesma e do baixo pH, levando à corrosão do molde.
Também foram discutidos os seguintes fatores: elevada viscosidade e o alto
teor de umidade. Diante de tais fatos, começaram os estudos para o
desenvolvimento de sistemas viáveis de pultrusão de fenólicas.
No caso específico da resina fenólica, a pultrusão é um processo bastante
complexo, devido aos fatores citados anteriormente, acarretando em baixas
velocidades de pultrusão e alta porosidade nos perfis fabricados. Quando o
feixe de fibras de vidro é impregnado com resina fenólica resol e entra no
molde, onde é submetido a altas temperaturas, uma grande quantidade de
vapor é formada causando problemas, tais como perfis altamente porosos. O
vapor gera uma pressão interna muito alta no material, levando à instabilidade
do processo de pultrusão, especialmente a altas velocidades (FITTS, 1986).
Diante dos fatos apresentados, conclui-se que é bem mais difícil conduzir
o processo de pultrusão utilizando resinas resoles do que outras resinas
termorrígidas (MA, 1994).
VAUGHAN et al., 2000, estudaram o processo de pultrusão de resinas do
tipo resol e novolac e verificaram que a velocidade típica para sistemas do tipo
resol estava situada entre 30 e 90 cm/min, dependendo da geometria do perfil
pultrudado. Já os sistemas do tipo novolac possuíam teor de solvente muito
menor e podiam ser pultrudados à temperatura mais baixa do que os sistemas
do tipo resol. A combinação desses dois fatores resultou em um rápido sistema
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de cura que pode ser pultrudado a velocidades mais elevadas. As condições
ótimas encontradas para pultrusão de sistemas do tipo novolac foram:
•

Razão resina/endurecedor: 2,75 : 1;

•

Viscosidade da resina formulada: 1200 cps a 25 ºC;

•

Tempo de processamento: 24 h;

•

Temperatura sugerida de cura: 246 ºC.
Os autores concluíram que o sistema novolac apresentou excelentes

tempos de prateleira e de processamento. As condições de processamento e
as propriedades mecânicas foram, em muitos casos, superiores aos sistemas
poliéster e vinil éster.
As resinas novolacs, por sua vez, possuem diversas vantagens sendo
preferencialmente utilizadas no processo de pultrusão. Dentre as vantagens
destacam-se:
 O catalisador alcalino usado na cura de resina novolac não causa
corrosão ao aço inoxidável do molde;
 A temperatura de reação é mais baixa que a resina resol;
 Possuem longo tempo de processamento - tempo de utilização após o
preparo - facilitando a operação;
 A quantidade de vapor gerada durante o processo é menor do que na
resina resol devido ao baixo teor de água presente na resina novolac.

MA et al., 1997, estudaram a processabilidade da resina novolac para
pultrusão e compararam os resultados com uma resina resol comercial. Na
pultrusão, para ambas as resinas, utilizaram uma velocidade de tracionamento
igual a 30 cm/min e temperatura de 180 ºC e 200 ºC. A superfície do aço
inoxidável do molde foi revestida com cromo. Os autores concluíram que a
resina novolac em comparação com a resol é mais adequada para o processo
de pultrusão por possuir alto teor de sólidos, alta reatividade, baixa temperatura
de processamento, baixo teor de água, longo tempo de processamento e por
ser curada com catalisador alcalino, pois o mesmo não causa corrosão ao aço
inoxidável do molde. A viscosidade adequada da resina para o presente
processo situou-se entre 1200 - 2700 cps a 30 C
° . O tempo ótimo de reação da
resina novolac foi entre 30 e 40 min a 110 C
°.
YUN e LEE, 2007, analisaram a evolução de bolhas formadas durante o
processo de pultrusão de compósitos de resina fenólica reforçados com fibra
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de vidro. Diclorometano, ponto de ebulição = 39,8 C
° , foi empregado com o
objetivo de gerar vapor e favorecer a formação de bolhas no compósito. Três
variáveis do processo foram consideradas: a velocidade de puxamento, a
temperatura na parede do molde e a fração mássica de diclorometano.
Com o aumento da velocidade de puxamento, o tamanho médio das
bolhas aumentou, porém a taxa de nucleação diminuiu. À medida que a
velocidade aumenta, o suprimento de calor na parede do molde é menor,
resultando em uma queda de temperatura no interior do compósito. A
temperaturas mais baixas, a taxa de nucleação foi menor e conseqüentemente,
o número de bolhas geradas foi menor. O crescimento das bolhas é
influenciado principalmente pela diferença entre a pressão interna da bolha e a
pressão ambiente.
Com a elevação da temperatura, o tamanho médio das bolhas e a fração
volumétrica decresceram, embora a taxa de nucleação tenha aumentado. Isso
pode ser explicado pelo aumento da viscosidade da resina a altas temperaturas
- a nucleação é ativada e ao mesmo tempo com o desenvolvimento da reação
de cura, a viscosidade aumenta rapidamente. Com isso, há uma grande
resistência ao crescimento das bolhas resultando em bolhas pequenas.
Com o aumento da fração mássica de diclorometano, a fração volumétrica
das bolhas aumentou, mas a taxa de nucleação decresceu. A quantidade de
vapor gerada foi maior. Com isso, a pressão interna das bolhas aumentou e
ocorreu a coalescência das mesmas. Durante a coalescência, o número de
bolhas decresceu, mas o tamanho das mesmas aumentou.

2.6. Transições Térmicas

Materiais poliméricos são caracterizados por dois principais tipos de
temperaturas de transição - a temperatura de fusão cristalina, Tm, e a
temperatura de transição vítrea, Tg. A temperatura de fusão cristalina refere-se
à temperatura de fusão da parte cristalina, região ordenada, da estrutura
polimérica. A temperatura de transição vítrea está relacionada com a região
amorfa,

desorganizada

do

polímero,

considerando

as

propriedades

características do estado vítreo - fragilidade, dureza e rigidez.
Os termos cristalino e amorfo são geralmente usados para indicar as
regiões ordenadas e desordenadas dos polímeros, respectivamente. O mesmo
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polímero pode apresentar diferentes graus de cristalinidade. Os polímeros
podem ser completamente amorfos, altamente cristalinos e alguns podem ser
tanto amorfos quanto cristalinos, dependendo das condições de cristalização.
Para esse último, o termo semicristalino é empregado, uma vez que nenhum
polímero é totalmente cristalino.
A diferença entre as duas transições térmicas pode ser melhor
compreendida considerando as mudanças que ocorrem no polímero líquido
quando o mesmo é resfriado. As energias translacional, rotacional e vibracional
das moléculas de polímeros decrescem no resfriamento. Quando as energias
totais das moléculas diminuem até o ponto no qual as energias translacional e
rotacional são praticamente zero, a cristalização torna-se possível. Se houver
uma simetria suficiente, as moléculas podem ser empacotadas em um arranjo
ordenado, ocorrendo assim a cristalização. A temperatura no qual tal evento
ocorre é a Tm. Entretanto, nem todos os polímeros possuem a simetria
requerida para que haja a cristalização. Ou seja, se não houver simetria
necessária, a cristalização não ocorre mas a energia das moléculas continua
decrescendo com a temperatura até alcançar a Tg, na qual o movimento das
cadeias poliméricas pára devido à cessação das rotações das ligações
(ODIAN, 1981). Uma breve descrição sobre análise térmica será feita no tópico
a seguir.

2.6.1. Análise Térmica

Análise térmica é um conjunto de técnicas que permite medir as
mudanças de propriedades de uma substância ou material em função da
temperatura e/ou tempo.
Dentre as inúmeras aplicações existentes, essas técnicas podem auxiliar
nos seguintes estudos:
•

Decomposição térmica;

•

Determinação de umidade, voláteis e teor de cinzas;

•

Oxidação térmica;

•

Cinética de reação e cristalização;

•

Diagrama de fases;
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•

Atividade catalítica;

•

Calor de adsorção;

•

Determinação do calor de reação;

•

Determinação do calor de cristalização;

•

Estudo da fusão e da sublimação;

•

Determinação de pureza;

•

Determinação de calor específico;

•

Determinação de transição vítrea.

A Tabela 2.2 apresenta as técnicas termoanalíticas empregadas neste
trabalho.

Tabela 2.2 - Técnicas Termoanalíticas Utilizadas na Caracterização das
Resinas Fenólicas Estudadas nesta Dissertação

TÉCNICA

PROPRIEDADE MEDIDA

Calorimetria Diferencial de
Varredura ou Calorimetria
Diferencial Exploratória
(DSC)

Taxa de calor.

Análise Dinâmico Mecânica
(DMA)

Tensão sob carga senoidal.

Nos tópicos a seguir, serão abordados os detalhes de cada técnica citada
acima.

2.6.1.1. Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)

A calorimetria diferencial de varredura ou calorimetria diferencial
exploratória é uma técnica derivada da análise térmica diferencial (DTA), cujo
princípio é medir a diferença de temperatura entre a amostra e a referência. A
técnica de DSC, por sua vez, mede a diferença de energia necessária à
substância e a um material de referência, inerte de modo térmico, enquanto
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ambos são submetidos a uma variação controlada de temperatura, de maneira
que a amostra e a referência sejam mantidas em condições isotérmicas, uma
em relação à outra, independente do evento térmico que esteja ocorrendo na
amostra.
Alguns exemplos de aplicação da técnica de DSC são as seguintes:
•

Determinação do calor de reação;

•

Estudo da cinética de reação;

•

Determinação de calor específico;

•

Determinação de transição vítrea;

•

Determinação de calor específico;

•

Determinação do grau de cristalinidade;

•

Estudo da cinética de cristalização;

•

Estudo do polimorfismo.

NAIR, BINDU E NINAN, 2001 e 2004, analisaram a cura da resina resol
através de análises dinâmicas de DSC e verificaram que o início da cura
ocorreu em Ti = 110 C
° , a temperatura do pico exotérmico foi igual a Tm =
°.
150 C
° e o final da reação de cura foi observado em Tf = 170 C
BALCEROWIAK et al., 1998, estudaram a síntese da resina resol a partir
de análises de DSC de amostras retiradas do meio reacional em 0, 1 e 8 h,
respectivamente. O tempo zero corresponde ao momento no qual é feita a
adição de catalisador à mistura fenol, formaldeído e água. Os autores
observaram a ocorrência de dois eventos exotérmicos. A faixa de temperatura
da ocorrência do primeiro evento tornou-se mais estreita ( t = 0 h, T = 40 C
° 150 C
° e t = 8 h, T = 70 C
° - 150 C
° ) à medida que as amostras analisadas
possuíam maior tempo de reação, enquanto que a faixa de temperatura do
segundo evento permaneceu a mesma para as três amostras ( T = 160 C
° 200 C
° ). O primeiro evento exotérmico referiu-se à sí ntese do resitol e o
segundo, correspondeu à conversão do resitol em resite.
WAAGE, GARDNER e ELDER, 1991, estudaram a influência de diferentes
cargas na cura de resinas fenol-formaldeído para fabricação de adesivos. A
partir dos testes dinâmicos de DSC, os autores constataram que o mecanismo
do processo de cura praticamente não foi afetado pela adição de cargas. As
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curvas de DSC apresentaram um único evento exotérmico com taxa máxima
de cura ocorrendo entre T = 140 C
° - 150 C
°.

2.6.1.2. Análise Dinâmico-Mecânica (DMA)

A análise dinâmico-mecânica é uma técnica muito útil , capaz de fornecer
informações

a

respeito

do

comportamento

viscoelástico

do

sistema,

desmembrando o módulo em duas componentes: a contribuição elástica e a
viscosa. Geralmente a análise dinâmico-mecânica, também conhecida como
DMA (do inglês Dynamic Mechanical Analysis), pode fornecer mais
informações sobre um dado material polimérico do que qualquer outro teste
mecânico, uma vez que esse ensaio abrange uma ampla faixa de temperaturas
e freqüências, o que não é possível em outros testes. Como exemplo, pode-se
citar a detecção de movimentos moleculares (transições), características
morfológicas tais como cristalinidade, peso molecular, ligações cruzadas, entre
outras. O ensaio mecânico-dinâmico mede a resposta de um material que é
deformado devido à uma tensão senoidal ou a uma outra tensão periódica
(LORENZ e CHRISTIANSEN, 1995).
Três importantes parâmetros podem ser obtidos durante um teste
dinâmico-mecânico:

(a) O módulo de armazenamento ( E' ), que é uma medida da máxima
energia armazenada no material durante um ciclo de oscilação e que
fornece uma indicação do comportamento elástico da amostra;
(b) O módulo de perda ( E" ), que é diretamente proporcional à quantidade
de energia dissipada como calor pela amostra;
(c) A tanδ, que é a razão entre o módulo de perda e o módulo de
armazenamento e está relacionada ao grau de mobilidade molecular no
material. Assim, materiais mais rígidos irão apresentar valores de tanδ
menores e, do mesmo modo, materiais mais flexíveis irão apresentar
valores de tanδ maiores.
Existem outros parâmetros úteis que também podem ser caracterizados
através

de

análise

dinâmico-mecânica

tais

como:

compliança

de
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armazenamento e de perda, viscosidade complexa e dinâmica, fluência e
módulo de tensão-relaxação.
O equipamento responsável pela realização dos teses descritos é
conhecido como DMA ( Dynamic Mechanical Analyzer ). Geralmente utiliza-se
a mesma sigla tanto para se referir à técnica quanto ao equipamento.
No uso do DMA a fim de determinar precisamente as propriedades
mecânicas e as relações morfológicas do material, o mesmo deve ser
deformado a uma amplitude dentro da região de viscoelásticidade linear. Nessa
região, a resposta do material é independente da magnitude da deformação e a
estrutura do material é mantida intacta. A caracterização de materiais dentro da
faixa viscoelástica linear fornece uma "impressão digital" da estrutura do
polímero. Portanto, algumas diferenças na estrutura dos polímeros podem ser
facilmente medidas como diferenças nas propriedades dinâmico-mecânicas. A
seleção da amplitude para a realização do ensaio dinâmico-mecânico deve ser
criteriosa. Como regra geral, os sólidos apresentam comportamento dentro da
região linear a deformações menores que 0,1 % ( 0,001 unidades de
deformação ). Todavia essa é uma regra geral e não pode ser aplicada para
todos os materiais sendo necessária a verificação dessa região. O teste de
varredura de tensões, também conhecido como strain sweep test, é utilizado
para determinar a faixa viscoelástica linear. No referido teste, a freqüência é
fixa e a amplitude é gradualmente crescente. Um gráfico do módulo elástico
versus amplitude é gerado. Uma regra para determinar o final da região linear é
determinar a amplitude em que o módulo elástico seja 5 % menor em relação
ao seu valor inicial (TURI, 1997).
A temperatura de transição vítrea ( Tg ) é usualmente definida como a
temperatura do pico da curva tanδ ou da curva do módulo de perda, obtidas
durante o teste mecânico dinâmico conduzido a baixas freqüências. A
capacidade em medir grandes mudanças nos módulos e na tanδ na região de
transição vítrea, melhora a probabilidade de determinar corretamente a Tg.
Sabe-se que a Tg de materiais poliméricos não é uma constante e que varia
com o tempo. Se as medidas de DMA são realizadas a elevadas taxas de
aquecimento, a Tg aparente aumenta, enquanto que a baixas taxas de
aquecimento, a Tg aparente possuirá um valor menor.
No tópico a seguir, o conceito de temperatura de transição vítrea será
abordado mais detalhadamente.
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HILTZ, KUZAK e WAITKUS, 2001, estudaram os efeitos da exposição
térmica nas propriedades dos compósitos de resina fenólica reforçados com
fibras de vidro, a partir de análises dinâmico-mecânicas. Os compósitos
analisados foram elaborados com as resinas fenólicas do tipo novolac, resol e
uma mistura composta por 70 % de resina resol e 30 % de resina novolac.
Esses compósitos foram mantidos a 180 C
° - temperatura pad rão de pós-cura
utilizada na indústria automobilística - durante 1, 2, 7 e 28 dias,
respectivamente. Para os três tipos de compósitos analisados, os autores
observaram que o módulo elástico medido a 30 C
° ( E' ) decresceu com o
tempo de envelhecimento. A temperatura do pico da curva tan delta aumentou
e a magnitude do módulo viscoso ( E" ) e da tan delta decresceram com o
tempo. Esse comportamento é característico do aumento das ligações
cruzadas e, portanto, do aumento do grau de cura.
É importante destacar que os compósitos de resina novolac apresentaram
os valores de módulo elástico mais elevados, seguidos pela compósitos de
mistura de resina novolac e resol e por último, os formados com resina resol.
KUZAK e SHANMUGAM, 1999, já haviam constatado tal fato para os
mesmos compóstos porém, eles não haviam sido pós-curados. O elevado valor
do módulo elástico para os compósitos de resina novolac tem duas possíveis
explicações: o alto peso molecular dessa resina ou o alto grau de ligações
cruzadas do compósito não pós-curado. Porém, analisando a curva tan delta
obtida para esse compósito, os presentes autores observaram uma grande
área sob essa curva, o que indica uma grande mobilidade molecular no
material significando que o mesmo não possuía alta densidade de ligações
cruzadas. Já no compósito formado pela mistura resol+novolac, a resina resol
foi usada como agente de cura ao invés do hexametilenotetramina (HMTA).
Quando HTMA é utilizado, uma cadeia com alta densidade de ligações
cruzadas é obtida. Entretanto, quando a resina resol é utilizada, as posições
orto e para dos grupos hidroxil da resina novolac são ativados com respeito aos
grupos metilol da resina resol. A formação de ligações cruzadas nesses locais
levam à cura da mistura. Os tamanhos irregulares dos pré-polímertos da resina
resol, principalmente dímeros e trímeros resultam em uma cadeia com ligações
cruzadas irregulares quando comparadas à estrutura regular da resina novolac.
Essa irregularidade dá à mistura grande flexibilidade resultando em um grande
movimento molecular.
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2.6.2. Temperatura de Transição Vítrea (Tg ou Tα)
As transições térmicas em polímeros podem ser descritas em termos de
mudanças no volume livre ou nos tempos de relaxação. Segundo MENARD
(1999), durante o aquecimento de um polímero, em uma curva E' versus T
ideal, seis regiões podem ser classificadas:
1. movimentos locais a temperaturas muito baixas;
2. deformação e encurvamento das ligações;
3. movimentação das cadeias laterais ou dos átomos adjacentes à
cadeia principal;
4. movimentação gradual da cadeia principal;
5. movimentos coordenados em larga escala das cadeias na região
amorfa;
6. início da fusão.

Cada uma das transições descritas anteriormente está associada a uma
determinada temperatura: 1 → 2: Tγ , 2 → 3: Tβ , 3 → 4: Tg ou Tα , 4 → 5: Tα* e
T||, sendo a primeira associada a polímeros cristalinos ou semicristalinos e a
outra refere-se ao movimento de segmentos coordenados da fase amorfa que
relaciona-se à viscosidade reduzida; 5 → 6: Tm.
A transição vítrea ocorre somente em materiais amorfos. Portanto, em
materiais 100% cristalinos não é possível determinar Tg.
As transições Tα* e T|| não são aceitas por todos estudiosos e a
existência dessa teoria ainda é motivo de algumas divergências.
A temperatura de fusão (Tm) está associada à materiais cristalinos. No
caso de polímeros termorrígidos curados, após a Tg, a amostra começa a
decompor e ocorre sua degradação. Isso acontece, pois as ligações cruzadas
impedem o deslizamento das cadeias umas sobre as outras de forma que não
haja fluxo e, consequentemente não ocorra a fusão (MENARD, 1999).
A temperatura de transição vítrea representa a principal transição para a
maioria dos polímeros. Suas propriedades físicas mudam drasticamente
quando o material passa de um estado vítreo, rígido para um estado
borrachoso.
Como visto no item sobre calorimetria diferencial de varredura, é
possível determinar a Tg por essa técnica analisando a alteração na linha base
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(LUCAS, 2001). Entretanto, para materiais com elevado grau de ligações
cruzadas, essa alteração não é evidente, de forma que apenas na análise de
DMA é possível identificá-la.
Segundo MENARD (1999), existem pelo menos cinco formas de
determinação da Tg pelo teste de DMA:
•

pico da curva tan delta;

•

onset da curva tan delta;

•

onset da queda da curva E';

•

onset da curva E";

•

pico da curva E".

Os valores obtidos por esses métodos podem diferir por cerca de 25 C
°
considerando um mesmo teste. Da mesma forma, também existem diferentes
métodos de determinação de Tg a partir de ensaios de DSC. A diferença de
temperatura de 10 - 20 C
° por essa técnica pode ser vista em muitos materiais.
Na prática, é importante especificar exatamente como a Tg foi
determinada. No caso do teste conduzido em um DMA, isso significa a
definição da taxa de aquecimento, a tensão aplicada (ou a deformação), a
freqüência utilizada e o método de determinação da Tg.
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Capítulo 3
Materiais e Métodos
Neste capítulo, serão abordadas a descrição dos materiais empregados e a
metodologia adotada para a realização dos experimentos.

3.1. Materiais

Duas resinas fenólicas do tipo resol foram estudadas neste trabalho:

(a) Resina CASCOPHEN J-1256, fornecida pela HEXION QUÍMICA Indústria e
Comércio S.A.;

(b) Resina RESAFEN E002/07, fornecida pela REICHHOLD.

A Tabela 3.1 apresenta as especificações de cada uma das resinas citadas
acima.

Tabela 3.1 - Algumas Especificações das Resinas Cascophen J-1256 e
Resafen E002/07 (Informações Oriundas dos Respectivos Fabricantes)
Cascophen J-1256 Resafen E002/07
Densidade a 25 C
° ( g/cm 3 )

1,23

1,25

pH a 25 C
°

8,63

9,10

Viscosidade a 25 C
° ( cP )

575

910

Umidade Karl Fischer ( % )

11,62

11,90

Formol livre ( % )

1,40

0,39

Fenol livre ( % )

n.e.

7,53

Sólidos ( % )

74,68

74,00

n.e. não especificado
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Para a realização da cura da resina resol, foi necessária a utilização de um
catalisador ácido, no caso, o ácido arilsulfônico, fornecido pela HEXION
QUÍMICA Indústria e Comércio S.A., cujo nome comercial é CONVERSOR CO9.
Os percentuais (peso/peso) de catalisador utilizados foram 10, 15, 20, 25 e
30 %, ou seja, para cada 100 partes de resina resol, foram adicionadas 10, 15,
20, 25 e 30 partes de catalisador.
De modo a investigar a influência do uso de um plastificante na cura de
resina resol, utilizou-se etileno glicol P.A. produzido pela VETEC Química Fina
LTDA. O mesmo valor, em termos de percentuais mássicos, adotado para o
uso do catalisador foi aplicado ao etileno glicol. Os seguintes percentuais foram
avaliados: 0, 5, 7,5, 10, 15, 22,5 e 30 %.
Na fabricação dos compósitos, foram utilizadas como reforço, fibras de
vidro, apropriadas para resinas fenólicas, do tipo fios contínuos (roving) para os
compósitos do tipo uni e bidirecional e do tipo manta de fibra picada, para os
compósitos do tipo aleatório. As fibras de vidro foram cedidas pela OWENS
CORNING FIBERGLAS A.S. LTDA.

3.2. Equipamentos

Neste

tópico,

serão

descritos

os

equipamentos

utilizados

nessa

Dissertação tais como: calorímetro diferencial de varredura (DSC), analisador
dinâmico mecânico (DMA) e reômetro.

3.2.1. Calorímetro Diferencial de Varredura (DSC)

Com o objetivo de determinar a energia necessária para curar totalmente
os sistemas estudados e o grau de cura das formulações submetidas aos
diferentes ciclos de cura, utilizou-se um calorímetro diferencial de varredura Differential Scanning Calorimeter - DSC, fabricado pela Perkin-Elmer
Instruments, Modelo Diamond.
A Figura 3.1 apresenta uma fotografia do equipamento, que está localizado
no Laboratório de Termoanálise e Reologia da Escola de Química/UFRJ.
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Figura 3.1- Calorímetro modelo Diamond fabricado pela Perkin-Elmer
Instruments.

A Figura 3.2 mostra o detalhe dos compartimentos da amostra e da
referência, com fontes de aquecimento individuais, em que a temperatura e a
energia são monitoradas e geradas por filamentos de platina idênticos, que
atuam como termômetros resistivos e aquecedores. Esse equipamento opera
segundo o princípio de compensação de potência, ou seja, a amostra e a
referência são mantidas na mesma temperatura.

Figura 3.2- Detalhe do compartimento interno dos fornos e dos locais de
colocação da amostra e da referência.
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Durante a transformação que ocorre na amostra, promovida por um evento
endotérmico ou exotérmico, um sistema de controle (servo-sistema) altera a
energia fornecida para a amostra ou para a referência, com a finalidade de
igualar a temperatura de ambos.
O presente DSC foi calibrado com índio e operado com N2, como gás
inerte, com vazão de 20 mL/min.
A seguir, estão descritas algumas especificações desse equipamento:
•

Faixa de temperatura: -170 C
° a 730 C
° , com precisão d e 0,01 C
°;

•

Taxa de aquecimento/resfriamento: 0,01 C
° /min a 500 ° C/min;

•

Sensibilidade do equipamento: 0,2 µW.

3.2.2. Analisador Dinâmico-Mecânico (DMA)

Como descrito no Capítulo 2, a análise de DMA é capaz de fornecer
informações

a

respeito

do

comportamento

viscoelástico

do

sistema,

desmembrando o módulo em duas componentes: elástica e viscosa.
O

equipamento

utilizado

para

a

determinação

dos

módulos

de

armazenamento (ou elástico) e de perda (ou viscoso) ( E' e E" ) e o fator de
amortecimento ( tanδ ) foi um DMA - Dynamic Mechanical Analyzer - fabricado
pela Perkin-Elmer Instruments, Modelo 7e, que se encontra instalado no
Laboratório de Termoanálise e Reologia da Escola de Química/UFRJ. A Figura
3.3 (a) apresenta uma fotografia do equipamento e (b) o detalhe da geometria
utilizada: three-point bending.
Todos os corpos de prova foram submetidos aos ensaios de flexão em três
pontos. A temperatura de transição vítrea dos diferentes sistemas foi obtida a
partir da temperatura do pico da curva tanδ.
A seguir, estão citados os dados técnicos do presente DMA:
•

Faixa de temperatura: -150 C
° a 600 C
° , com precisão d e 0,01 C
°;

•

Força máxima: 18 N, com precisão igual a 0,00001 N;

•

Faixa de freqüência: 0,01 Hz a 100 Hz;

•

Amplitude de deformação: 5 a 100 µm, com resolução de 0,01 µm;

•

Taxa de aquecimento/resfriamento: 0,01 C
° /min a 20 C
° /min;
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5

12

Módulos: variam de 10 a 10 Pa.

(a)

(b)

Figura 3.3 (a) - DMA modelo 7e fabricado pela Perkin-Elmer Instruments, (b) detalhe da geometria three-point bending.

3.2.3. Reômetro

Os ensaios reológicos foram conduzidos em um reômetro modelo ARES
(Advanced Rheometric Expansion System), fabricado pela Rheometric
Scientific. A Figura 3.4 apresenta a fotografia do reômetro que está localizado
no Laboratório de Sistemas Particulados da Escola de Química/UFRJ.
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Figura 3.4- Reômetro modelo ARES fabricado pela Rheometric Scientific.

A geometria utilizada foi do tipo placas paralelas. As análises foram
conduzidas sem que houvesse controle do aquecimento a fim de monitorar o
tempo de gel dos sistemas resina/catalisador/plastificante em temperatura
ambiente. De modo a evitar danos às placas, quando a resina curasse, as
mesmas foram revestidas com pratos descartáveis de alumínio.

3.3. Metodologias

Nos tópicos a seguir, serão descritas as metodologias adotadas para os
diversos experimentos executados neste trabalho.

3.3.1. Preparo das Amostras

A etapa inicial de preparo das amostras é igual para todas as análises
realizadas aqui.
A pesagem inicial da resina, do catalisador e do etileno glicol foi efetuada
em uma balança analítica fabricada pela METTLER-TOLEDO, com precisão de
0,0001 g.
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Para os sistemas de cura resina/catalisador, primeiro pesava-se cerca de
8 g de resina e em seguida, o correspondente percentual mássico de
catalisador era adicionado. No momento da adição do catalisador, um
cronômetro era acionado com a finalidade de determinar o tempo transcorrido
até o início dos ensaios e o tempo de gel em temperatura ambiente. A mistura
era homogeneizada com um bastão de vidro durante cerca de um minuto antes
de ser iniciado qualquer experimento.
Da mesma forma, para os sistemas resina/catalisador/plastificante, primeiro
pesava-se a resina e o percentual mássico correspondente de plastificante.
Homogeneizavam-se ambos e em seguida adicionava-se o catalisador
procedendo da mesma maneira descrita anteriormente.
Para a obtenção de corpos de prova, a mistura composta por resina,
catalisador e plastificante, após a homogeneização, era vertida em molde
metálico e o mesmo foi levado à estufa programada a uma temperatura préestabelecida. Para os corpos de prova curados a 30 C
° , os m esmos foram
submetidos a essa temperatura por 120 h, pois após esse tempo, a taxa de
cura é praticamente zero. Para as amostras curadas a 150 C
° e 220 C
°,
respectivamente, o tempo de estufa foi de 10 a 15 minutos. Tais valores de
tempo e temperatura foram escolhidos com o objetivo de utilizar esse sistema
no processo de pultrusão.
A Figura 3.5 apresenta a seqüência de imagens obtidas durante o preparo
desses corpos de prova.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 3.5 - Etapas de preparação dos corpos de prova - (a) pesagem da
resina, catalisador e plastificante; (b) colocação da mistura no molde metálico;
(c) perfuração de bolhas formadas durante o preenchimento do molde; (d)
detalhe do molde contendo a mistura antes da etapa de cura sob aquecimento;
(e) colocação do molde na estufa previamente aquecida na temperatura de
interesse e (f) detalhe do aspecto opaco dos corpos de prova após a cura.

3.3.2. Preparação dos Compósitos

A

preparação

da

mistura

resina/catalisador/plastificante

segue

a

metodologia descrita no item anterior. O percentual de reforço utilizado foi
determinado a partir de testes preliminares, com o objetivo de definir o
percentual mínimo de mistura que promovesse boa molhabilidade das fibras de
vidro. Assim, o percentual mássico de reforço utilizado para o preparo dos
compósitos foi 40 %.
A seguir serão abordados os procedimento adotados para cada tipo de
compósito.
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a) Compósito - reforço manta

Para a elaboração desse compósito, foram empregadas 6 camadas de
manta de fibra de vidro picada com dimensões iguais a 10 × 10 cm2. Primeiro, a
mistura resina/catalisador/plastificante foi vertida em uma placa de acrílico
(para os compósitos curados a 30 C
° ) ou em uma placa metál ica (compósitos
curados a 150 C
° e 220 C
° , respectivamente) e, em seguida , colocou-se uma
camada de manta. Pincelou-se a mistura nessa manta e a 2° camada de manta
foi sobreposta e assim procedeu-se até a última camada. Esse processo é
conhecido como hand lay-up. No final, colocou-se a outra placa acrílica ou
metálica. Para os compósitos curados a 30 C
° , o conjunto er a submetido a
vácuo ( 200 mmHg ), por cerca de 8 h e mantido nessa temperatura durante
120 h. Já, os compósitos curados a 150 C
° e 220 C
° , o sistem a era introduzido
na estufa previamente aquecida na temperatura do experimento e mantidos por
cerca de 10 a 15 minutos.

b) Compósito - reforço roving unidirecional e bidirecional

Na fabricação desses compósitos, fibras de vidro do tipo fios contínuos
(roving) foram fixadas sobre uma placa acrílica ou metálica, lado a lado, com o
auxílio de fita adesiva. Aplicou-se a mistura resina/catalisador/plastificante nas
fibras pelo processo hand lay-up. No compósito do tipo unidirecional, a camada
posterior de fios contínuos foi disposta no mesmo sentido da camada anterior.
Já no compósito bidirecional, a disposição da camada seguinte foi
perpendicular à camada anterior, e assim sucessivamente. A cura desses
compósitos foi efetuada como descrito no item anterior. A Figura 3.6 apresenta
a fotografia de (a) um compósito unidirecional de resina Cascophen curado a
30 C
° e (b) o respectivo corpo de prova para o ensaio mecâ nico-dinâmico.
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(a)

(b)

Figura 3.6 - (a) Compósito unidirecional de resina Cascophen curado a T =
30°C e (b) Corpo de prova para ensaio de DMA.

3.3.3. Ensaios Dinâmico-Mecânicos de Flexão (DMA)

Com o auxílio de um molde metálico, detalhado na Figura 3.7, corpos de
prova com dimensões próximas a 2 mm de espessura, 6 mm de largura e
21 mm de comprimento, foram produzidos para a realização dos ensaios de
flexão em três pontos (three-point bending).

Figura 3.7 - Imagem do molde metálico empregado na fabricação de corpos de
prova para ensaios de DMA.

Para a obtenção de corpos, do material sem reforço, com a superfície livre
de irregularidades, os mesmos foram lixados e medidos com um paquímetro
digital, fabricado pela Mitutoyo, com precisão de 0,01 mm. A faixa de
temperatura utilizada no teste foi de -25 ºC a 250 ºC, com uma taxa de
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aquecimento equivalente a 3 ºC/min. As forças dinâmica e estática aplicadas
foram 500 e 550 mN respectivamente.
As placas de compósitos foram cortadas e lixadas para o preparo de
corpos de prova nas dimensões citadas para a realização do presente ensaio.
As forças dinâmica e estática aplicadas para os compósitos foram 800 e
880 mN respectivamente. A faixa de temperatura e a taxa de aquecimento
foram as mesmas de antes.

3.3.4. Planejamento de Experimentos

Com o objetivo de analisar a influência de alguns fatores na cura do
sistema resina/etileno glicol/catalisador, adotou-se um planejamento de
experimentos fatorial 2k com pontos centrais, considerando os seguintes
fatores (variáveis independentes): percentual de catalisador (CO9) e percentual
de etileno glicol. As variáveis de resposta analisadas foram o tempo de gel, a
temperatura de transição vítrea e o módulo elástico ( E' ) a 30 C
° . As medidas
de tempo de gel para ambas as resinas foram realizadas a uma temperatura
equivalente a 30 C
°.
As medidas de temperatura de transição vítrea e do módulo elástico, por
sua vez, foram obtidas através de ensaios de DMA de corpos de prova curados
a 30 C
° e 220 C
° (para a resina Cascophen) e curados a 3 0 ºC e 150 C
° (para
a resina Resafen).
As Tabelas 3.2 a 3.4 apresentam as matrizes de experimentos obtidas para
as resinas Cascophen e Resafen, respectivamente.
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Tabela 3.2 – Matriz do Planejamento de Experimentos Fatorial 2k, com
Réplicas e 1 Ponto Central, para Resina Cascophen Curada a 30 ºC

Percentual de
Catalisador (CO9)

Percentual de Etileno
glicol

10

0

10

0

20

15

20

15

30

30

30

30

10

30

10

30

30

0

30

0

Os primeiros testes consistiam no uso de 5 % de catalisador e de 0 % de
etileno glicol para a fabricação de corpos de prova que curassem à temperatura
ambiente. Essas amostras, depois de curadas, apresentavam microbolhas, que
eram formadas durante a homogeneização da mistura e durante a reação de
cura.

Essas

bolhas

ficavam

aprisionadas

no

material

produzido,

comprometendo a resistência mecânica do mesmo. Decidiu-se então efetuar a
cura dos corpos de prova em uma estufa previamente programada a 30 C
° e
mantida sob vácuo contínuo (0,1 MPa), na tentativa de eliminar as microbolhas.
Porém, o vácuo teve efeito contrário ao esperado, favorecendo a formação das
bolhas. O mesmo efeito foi observado para ensaios com e sem o uso de
catalisador e de plastificante e a diferentes temperaturas (T = 50, 90 e 100 C
° ).
Após esses testes, optou-se por não utilizar mais o vácuo e aumentar o
percentual de catalisador para 10 %. A quantidade de bolhas formadas foi bem
menor e as mesmas localizavam-se nas bordas da amostra líquida, sendo
facilmente removidas pelo polimento do corpo sólido com lixas. Por esse
motivo, este percentual de catalisador foi escolhido como nível inferior no
planejamento de experimentos. Para o nível superior, adotou-se 30 % de
catalisador, cujo percentual resultou em corpos de prova uniformes e que
curavam rapidamente. Acima desse percentual, a cura ocorria tão rapidamente
que a mistura curava, antes de ser vertida no molde.
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Com o intuito de produzir materiais mais dúcteis, empregou-se o etileno
glicol como plastificante. A máxima quantidade empregada foi 30 %, nível
superior do planejamento de experimentos. O uso de um percentual maior que
30 % poderia comprometer a cura das amostras, uma vez que o plastificante
aumenta o tempo de gelificação da mistura.

Tabela 3.3– Matriz do Planejamento de Experimentos Fatorial 2k, com Réplicas
e 1 Ponto Central, para Resina Cascophen Curada a 220 ºC
Percentual de
Catalisador (CO9)

Percentual de Etileno
glicol

10

15

10

15

20

15

20

15

10

30

10

30

20

30

20

30

15

22,5

15

22,5

Como o objetivo de utilizar os sistemas resina/catalisador/plastificante no
processo de pultrusão, é desejável que o tempo de gel seja longo o suficiente a
fim de evitar a rápida gelificação da resina, comprometento a qualidade dos
compósitos fabricados, em função da molhabilidade precária das fibras pela
mistura. Diante disso, primeiro determinaram-se os valores de tempos de gel
referentes ao planejamento realizado para a cura a 30 C
° . Após essa etapa,
escolheram-se aqueles que fornecessem tempos de gel satisfatórios, ou seja,
nem muito curtos, inviabilizando a molhabilidade das fibras durante a pultrusão,
e nem muito longos, comprometendo a cura dos compósitos, para utilização no
referido processo de fabricação.
Quando as fibras impregnadas com resina entram no molde aquecido, o
tempo de cura deve ser o menor possível, uma vez que o processo de
pultrusão é um método contínuo de produção e a etapa de pós-cura não é
realizada. Assim, o produto final deve possuir elevado grau de cura. O critério
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adotado foi utilizar a maior temperatura alcançada pela estufa (no caso, T =
220 C
° ) e o tempo de estufa foi fixado em 10 minutos.
Tabela 3.4– Matriz do Planejamento de Experimentos Fatorial 2k, com Réplicas
e 1 Ponto Central, para Resina Resafen Curada a 30 e 150 ºC

Percentual de
Catalisador (CO9)

Percentual de Etileno
glicol

15

5

15

5

25

5

25

5

15

10

15

10

25

10

25

10

20

7,5

20

7,5

A determinação dos percentuais de catalisador e de plastificante para o
presente planejamento foi alcançada após uma série de tentativas. Primeiro,
optou-se por aplicar o mesmo planejamento adotado para a cura dos sistemas
de resina Cascophen a 220 C
° . Porém, para os sistemas form ados com 10 %
de CO9 e 30 % de etileno glicol, não houve cura na temperatura ambiente. A
presente mistura permaneceu sob observação durante dois meses e nenhuma
alteração foi evidenciada no seu aspecto físico. O mesmo percentual foi
aplicado para a cura a 220 C
° e, após 10 minutos, a mi stura ferveu, de modo
que todos os corpos de prova ficaram danificados. O percentual de etileno
glicol foi reduzido para 22,5 % e o mesmo comportamento foi observado.
A etapa seguinte consistiu na redução da temperatura de cura para 150 C
°.
Testou-se o sistema composto por 10 % de CO9 e 30 % de etileno glicol e o
mesmo ferveu. Novamente o teor de etileno glicol foi reduzido para 22,5 % e
verificou-se que não ocorreu a fervura, porém o tempo de cura foi longo - cerca
de 35 minutos, tornando inviável sua aplicação para o processo de pultrusão.
Fixando o teor de CO9, no caso 10 %, variaram-se os percentuais de
etileno glicol (20 %, 15 %, 10 % e 5 %) e em todos os testes, a mistura entrou
em ebulição.
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O próximo passo adotado foi manter a temperatura em 150 C
° , aumentar o
percentual de CO9 para 15 % e utilizar, no máximo, 10 % de etileno glicol.
Finalmente, os corpos de prova obtidos curaram em 10 minutos e os mesmos
não possuíram bolhas visíveis em escala macroscópica. Então, o menor
percentual de CO9 adotado foi 15 % e o maior percentual de etileno glicol foi
10 %. Essa condição era a mais crítica, pois se nessas condições, os corpos
de prova produzidos possuíssem aspecto uniforme e sem bolhas, para os
outros níveis, conseqüentemente, os resultados também seriam satisfatórios.

3.3.4.1 - Otimização com Restrições das Variáveis de Resposta
Quando se tem mais de uma variável de resposta, geralmente está-se
interessado em encontrar os valores operacionais ótimos das variáveis
independentes

que

satisfaçam

simultaneamente

todos

os

requisitos

necessários às variáveis dependentes. A primeira medida a ser tomada é
determinar o modelo apropriado para descrever as variáveis de resposta e
então encontrar uma série de condições operacionais que otimizem todas as
respostas ou, no mínimo, mantenha-as em faixas desejáveis. A busca dessa
faixa desejável pode ser feita graficamente, através da superposição das
curvas de nível para todas as respostas. Pelo fato dessas curvas serem
bidimensionais, esse método se torna confuso para mais de dois fatores. Uma
técnica melhor é usar o procedimento da otimização com restrição.
Existem muitas técnicas numéricas para resolver esse problema de
otimização com restrições. Elas recebem o nome de métodos de programação
não linear. O software STATISTICA utiliza a abordagem usada por Derringer
e Suich (1980), que propuseram o uso de funções desirability (CALADO e
MONTGOMERY, 2003). A abordagem geral consiste em converter primeiro
cada resposta yi em uma função individual desirability di, que varia em uma
faixa de 0 ≤ di ≤ 1. Se a resposta for aquela que se quer, di = 1 e se a resposta
estiver fora da região aceitável di = 0. Assim, os níveis das variáveis
independentes são escolhidos de modo a maximizar a desirability global: D =
(d1, d2, ...dm)1/m, sendo m o número de variáveis de resposta.
Utilizar-se-á neste trabalho o software comercial STATISTICA 8,
desenvolvido pela Statsoft, para analisar o planejamento de experimentos e a
otimização das variáveis de resposta.
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3.3.5. Ensaios de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)

Este ensaio tem como objetivo determinar o calor total da reação de cura
dos sistemas fenólicos (∆HTOTAL) e o grau de cura de sistemas previamente
submetidos aos ciclos de cura estudados aqui.
Uma amostra do sistema era colocada em uma cápsula de alumínio,
mostrada na Figura 3.8, e pesada em uma balança Modelo AD-6 fabricada pela
Perkin-Elmer Instruments, com precisão de 0,001 mg. Para as amostras recémpreparadas, utilizou-se uma massa de cerca de 4 mg.

Figura 3.8 – Cápsula e tampa de alumínio utilizadas nos ensaios de DSC.
Comparação do tamanho com uma tampa de caneta esferográfica.
Essa pequena massa se deve ao fato de que quando ocorre a reação de
cura, há uma intensa liberação de produtos oriundos da reação de
condensação, podendo levar ao rompimento da cápsula durante a realização
do experimento.
Em seguida, as cápsulas contendo a amostra e a referência eram inseridas
nos fornos do DSC que já se encontravam na temperatura do ensaio. Durante
a abertura do forno do DSC, havia uma perturbação do equilíbrio térmico do
sistema que se restabelecia logo após o fechamento do mesmo. A seguir,
esperava-se cerca de 10 s para iniciar o teste. O tempo médio de preparo da
amostra, incluindo a selagem da cápsula até sua inserção no forno era em
torno de 5 minutos.
Para cada amostra, foram realizados ensaios não isotérmicos com duas
varreduras consecutivas de -20 ºC a 300 ºC e uma taxa de aquecimento de
10 ºC/min. A segunda corrida não isotérmica teve por objetivo principal verificar
se houve cura total da amostra na primeira varredura.
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A confiabilidade nos valores de temperatura e de taxa de calor obtidos no
DSC foi garantida pela sua calibração prévia com índio, utilizando nitrogênio
como gás de purga, na vazão de 20 mL/min.

3.3.6. Ensaios Reológicos
Visando o estudo reológico do sistema resina/catalisador/plastificante,
testes dinâmicos foram realizados. No presente caso, o teste adotado foi o
Dynamic Time Sweep, cujo objetivo é determinar o tempo de gelificação a
partir do cruzamento das curvas de G' (módulo elástico) e G" (módulo viscoso).
Esse ponto, chamado de "crossover" determina a inversão do comportamento
do material, que passa de fluido viscoso a sólido elástico.
Os percentuais de catalisador e de plastificante, utilizados para cada
uma das resinas estudadas nesses testes, foram obtidos a partir da otimização
das variáveis de resposta. Os testes reológicos foram conduzidos a
temperatura ambiente ( T = 25 - 30 C
° ), sem que ho uvesse controle da
mesma. Esse procedimento foi adotado, tendo em vista o fato de que na
pultrusão o tanque de resina é mantido na temperatura ambiente e que durante
a reação de cura, ocorre liberação de calor e conseqüentemente há aumento
da temperatura, sem que haja portanto o controle da mesma.
Durante o preparo do sistema resina/catalisador/plastificante, no
momento da adição do catalisador, um cronômetro era acionado com o objetivo
de monitorar o tempo transcorrido até o início do ensaio reológico, quando o
mesmo foi parado. O tempo registrado no cronômetro foi acrescido ao tempo
indicado pelo teste no instante onde ocorreu o cruzamentento de G' e G". O
tempo total portanto, é o tempo de gelificação. A freqüência e deformação
utilizadas nesse teste foram 5 rad/s e 1 %. Esses valores estão dentro da
região de viscoelasticidade linear, como evidenciado em testes anteriores
(SANTOS, CALADO e PEÇANHA, 2007). Nessas condições, o material se
deforma sem que essa seja permanente ou irreversível.
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Capítulo 4
Resultados e Discussão
Este capítulo apresentará os resultados do planejamento de experimentos
e da otimização com restrições das variáveis de resposta. Serão abordados
também os resultados obtidos nos ensaios não isotérmicos de DSC e nos
testes reológicos, além dos testes de flexão (módulos elástico e viscoso e
temperatura de transição vítrea) efetuados para os compósitos e para os
sistemas sem fibra.

4.1. Análise do Planejamento de Experimentos

Neste tópico, serão apresentados os resultados do planejamento de
experimentos para o tempo de gel a 30 C
° , temperatur a de transição vítrea e
módulo elástico (ou de armazenamento) a 30 C
° para os

sistemas

resina/etileno glicol/catalisador.

4.1.1. Planejamento de Experimentos da Resina Cascophen curada a 30 ºC

A

Tabela 4.1 apresenta a matriz do planejamento fatorial 2k vista no

Capítulo 3 (Tabela 3.2) com os resultados de tempo de gel ( tgel ), temperatura
de transição vítrea ( Tg ) e módulo elástico a 30 C
° ( E' ).
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Tabela 4.1 – Matriz de Planejamento com os Resultados Obtidos para a Resina
Cascophen Curada a 30 ºC
Percentual de
Catalisador (CO9)
10
10
20
20
30
30
10
10
30
30

Percentual de
Etileno glicol
0
0
15
15
30
30
30
30
0
0

Tempo de gel (min)
20
21
25
27
12
17
353
360
3
3,5

Temperatura de
Transição Vítrea
(ºC)
81,1
81,2
70,8
76,3
64,5
65,7
79,5
82,4
48,4
53,7

Módulo de
Armazenamento
(GPa)
1,81
2,28
0,87
1,07
0,42
0,40
0,77
0,70
0,85
0,97

A escolha dos presentes níveis foi baseada em resultados obtidos em
testes anteriores, em que se usavam 5 % de CO9 levando à formação de
corpos de prova com bolhas que ficavam aprisionadas no seu interior. A
utilização de vácuo não proporcionou bons resultados; ao contrário, acarretou o
aumento da formação de bolhas, independente da temperatura utilizada para
curar essas amostras. O aumento do percentual para 10 %, gerou materiais
com menos bolhas e essas ficavam localizadas nas extremidades das
amostras, podendo ser facilmente removidas lixando as mesmas. Para
percentuais de CO9 superiores a 30 %, a cura ocorria quase que
instantaneamente. O percentual de etileno glicol máximo empregado foi 30 %
(mesmo percentual do nível superior de CO9). Um percentual mais elevado de
etileno glicol, poderia comprometer a cura do sistema, devido ao elevado
tempo de gelificação imposto pelo mesmo.
Observa-se que, na matriz de planejamento, um dos sistemas é constituído
pelo menor percentual de CO9 (nível inferior) e pelo maior percentual de etileno
glicol (nível superior). Assim, se o percentual de etileno glicol fosse muito maior
que o de CO9, o sistema poderia levar um tempo muito longo para efetuar a
cura ou, até mesmo, não curar.
As variáveis de resposta serão analisadas a seguir.
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a) Tempo de Gel ( tgel )
A Figura 4.1 apresenta o gráfico de Pareto, no qual se observa a
significância estatística (5 % de significância) dos fatores analisados, assim
como o fator de interação entre eles. Os efeitos cujas barras estiverem à direita
da linha divisória (p = 0,05) devem ser considerados no modelo matemático. Os
valores ao lado do retângulo representam os valores da estatística de teste t.
Porém, nota-se que a curvatura também foi importante. Em outras
palavras, os termos quadráticos são significativos no modelo de regressão.

Figura 4.1 - Gráfico de Pareto para o tempo de gel da resina Cascophen a
30 ºC, obtido pelo planejamento fatorial 2k, com pontos centrais.

A Figura 4.2 mostra o gráfico das médias para os fatores em estudo.
Verifica-se que para 10 % de catalisador, o aumento do percentual de etileno
glicol acarreta um aumento expressivo do tempo de gel, enquanto que para
30 % de catalisador, a quantidade de etileno glicol não influencia de forma
significativa o tempo de gel.
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Figura 4.2– Gráfico das médias para o tempo de gel da resina Cascophen a
30 ºC.
Como a curvatura teve significância estatística, o planejamento composto
central foi realizado.
Nesse tipo de planejamento, quatro modelos diferentes podem ser testados
seqüencialmente:

i.

Somente termos lineares dos efeitos principais;

ii.

Termos lineares e quadráticos dos efeitos principais;

iii.

Termos lineares dos efeitos principais e interações de segunda ordem;

iv.

Termos lineares e quadráticos dos efeitos principais e interações de
segunda ordem.

No presente trabalho, optou-se por utilizar o teste descrito no item iv.
A Tabela 4.2 apresenta a matriz obtida e os respectivos resultados de
tempo de gel para o planejamento adotado.
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Tabela 4.2 – Matriz do Planejamento Composto Central para o Tempo de Gel a
30ºC da Resina Cascophen Curada a 30 C
°
Percentual de
Catalisador (CO9)

Percentual de
Etileno glicol

Tempo de gel (min)

10
10
30
30
10
30
20
20
20
20
20

0
30
0
30
15
15
0
30
15
15
15

20
360
3
12
105
10
7
86
25
27
28

A Figura 4.3 apresenta o Gráfico de Pareto obtido a partir do planejamento
composto central para o tempo de gel, em que se nota a significância
estatística (5 % de significância) dos termos lineares, quadráticos e o efeito de
interação entre os termos lineares.
Os números apresentados à direita dos retângulos correspondem aos
valores da variável t da distribuição de Student. Isso será válido toda vez que
um diagrama de Pareto for elaborado. As letras L e Q, escritas após os nomes
dos fatores, representam os termos linear e quadrático, respectivamente.
Da mesma forma vista no planejamento fatorial 2k com pontos centrais, foi
possível ratificar a importância dos termos quadráticos no modelo de
regressão.
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Figura 4.3 – Gráfico de Pareto para o tempo de gel da resina Cascophen a
30ºC, obtido pelo planejamento composto central.
O modelo de regressão para o tempo de gel, em termos das variáveis
originais, é:
tgel = 138,18 - 16,23*(%CO9) + 0,42*(%CO9)2 + 11,64* (%ETG) +
0,14*(%ETG) 2 - 0,55*(%CO9)* (%ETG)
O presente modelo consegue explicar 94,6 % da variância ( R2 ). Os
valores dos desvios-padrão são menores (duas ordens de grandeza) que os
parâmetros reais, validando assim o modelo matemático proposto.

b) Temperatura de Transição Vítrea ( Tg )
A Figura 4.4 apresenta o gráfico de Pareto. A curvatura nesse caso não foi
importante, ou seja, os termos quadráticos no modelo de regressão não são
significativos estatisticamente. Em outra palavras, não há desvio do modelo
linear.
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Figura 4.4 – Gráfico de Pareto para a temperatura de transição vítrea da resina
Cascophen curada a 30 ºC, obtido pelo planejamento fatorial 2k com pontos
centrais.

A Figura 4.5 apresenta o gráfico das médias. Observa-se que para 10 % de
CO9, a quantidade de etileno glicol não modifica a temperatura de transição
vítrea, enquanto que para 30 % de CO9, o aumento do percentual de etileno
glicol

acarreta

um

aumento

da

temperatura

de

transição

vítrea.

Correlacionando esse resultado com o do tempo de gel, pode-se concluir que
para 10 % de CO9, o etileno glicol influenciará apenas o tempo de gel – quanto
maior o percentual de etileno glicol, maior o tempo de gel e vice-versa.
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Figura 4.5 – Gráfico das médias para a temperatura de transição vítrea da
resina Cascophen curada a 30 ºC.
O modelo de regressão para a temperatura de transição vítrea, em termos
das variáveis originais, é:

Tg = 96,22 - 1,51*(%CO9) + 0,02*(%CO9)* (%ETG)
O presente modelo consegue explicar 97,4 % da variância ( R2 ). Em
relação aos parâmetros originais, os correspondentes valores dos desviospadrão são menores em uma ordem de grandeza.
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c) Módulo Elástico a 30°C ( E' )

A Figura 4.6 apresenta um gráfico obtido no ensaio de DMA, em que se
destaca como foram medidos os valores de Tg e de E' a 30 C
°.

Tg
Tan Delta

E'

E' a 30°C

E"

30

Figura 4.6 - Determinação gráfica dos valores de Tg e de E' a 30 C
°.

A Figura 4.7 apresenta o gráfico de Pareto. Assim como visto na
temperatura de transição vítrea, a curvatura também não foi importante. O
efeito da interação foi significativo para as três variáveis de resposta
estudadas.
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Figura 4.7 – Gráfico de Pareto para o módulo elástico a 30 C
° da resina
Cascophen curada a 30 ºC, obtido pelo planejamento fatorial 2k, com pontos
centrais.

A Figura 4.8 apresenta o gráfico das médias. Analisando o módulo elástico,
verificou-se que para 10 % e 30 % de CO9, o aumento do percentual de etileno
glicol acarretou o decréscimo do mesmo, como era esperado, pois a função do
plastificante é tornar o material menos rígido e a rigidez do material está
diretamente associada ao seu módulo elástico. Porém, deve-se notar que para
qualquer teor de etileno glicol, o módulo elástico mostrou-se superior para 10 %
de CO9 do que para 30 % do mesmo. Sabe-se que quanto maior a quantidade
de catalisador, mais rápida será a cura. Conseqüentemente, a densidade das
ligações cruzadas formadas será baixa, levando a uma baixa rigidez do
material. As temperaturas de transição vítrea para 10 % de CO9, independente
do teor de etileno glicol, também foram maiores do que para 30 % de
catalisador. Uma possível explicação seria o fato do próprio catalisador
também estar atuando como um plastificante.
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Figura 4.8 – Gráfico das médias para o módulo elástico a 30 C
° da resina
Cascophen curada a 30 ºC.

O modelo de regressão para o módulo elástico a 30 C
° , e m termos das
variáveis originais, é:

E' = 2,62 - 0,06*(%CO9) - 0,06* (%ETG) + 0,001*(%CO9)* (%ETG)
O presente modelo consegue explicar 95,5 % da variância ( R2 ). Como
visto para a temperatura de transição vítrea, os respectivos desvios-padrão são
menores (uma ordem de grandeza) que os parâmetros reais.
O esquema apresentado na Figura 4.9, resume a influência do catalisador
e do plastificante nas variáveis estudadas anteriormente.
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Figura 4.9 - Esquema simplificado da influência dos percentuais de catalisador
e plastificante no tempo de gel, na temperatura de transição vítrea e no módulo
elástico a 30 C
° para a resina Cascophen curada a 30 C
°.

4.1.1.1. Otimização com Restrições das Variáveis de Resposta da Resina
Cascophen curada a 30 ºC

A Tabela 4.3 apresenta os valores alvos (níveis mínimos e máximos
aceitáveis) e os valores dos pesos (função desirability individual) definidos para
cada variável de resposta.

Tabela 4.3 – Valores Escolhidos para a Otimização das Condições
Operacionais para a Resina Cascophen Curada a 30 ºC
alvos

pesos

alvos

tempo de gel (min)

pesos

Tg (°C)

alvos

pesos

E' (GPa)

baixo

90

0

85

0

1,20

0

médio

135

0,8

91,5

0,8

1,44

0,8

alto

180

1

98

1

1,68

1

A partir dos resultados obtidos nos planejamentos realizados, a escolha
dos valores das variáveis independentes analisadas foi baseada naqueles que
fornecessem condições adequadas ao processo de pultrusão, ou seja, tempo
de gel suficientemente alto para que haja uma boa molhabilidade das fibras e
elevada temperatura de transição vítrea e módulo elástico, eliminando assim a
realização de pós-cura dos compósitos fabricados.
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Diante dos resultados obtidos e tendo em vista as condições favoráveis ao
processo de pultrusão, apesar da cura ter sido efetuada a 30 C
° , concluiu-se
que o ideal foi utilizar um menor percentual de CO9, no caso 10 %. Em testes
preliminares, notou-se que para 5 % de CO9, os corpos de prova possuíam
muitas microbolhas que ficavam localizadas em seu interior, afetando sua
resistência mecânica. Já para 10 % de CO9, a quantidade de microbolhas
formadas foi bem menor e as mesmas se localizaram nas extremidades dos
corpos de prova sendo facilmente removidas no polimento.
As Figuras 4.10 a 4.12 mostram as curvas de nível obtidas para cada uma
das variáveis de resposta analisadas.
Assim como evidenciado no gráfico das médias, visto na Figura 4.2, o
tempo de gel, para percentuais de CO9 inferiores a 15 %, aumentou de forma
significativa com o aumento do percentual de etileno glicol. Acima de 15 % de
CO9, o etileno glicol praticamente não alterou o tempo de gel, que permaneceu
baixo. Concluiu-se então que se deve utilizar percentuais de CO9 inferiores a
15 % e o controle do tempo de gel desejado é feito com etileno glicol.

min

Figura 4.10 - Curvas de nível para o tempo de gel da resina Cascophen a
30 C
°.
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Analisando as curvas obtidas para a temperatura de transição vítrea,
verificou-se que as maiores temperaturas de transição vítrea foram obtidas
para percentuais de CO9 inferiores a 15 % e, dentro dessa faixa, qualquer
percentual de etileno glicol não influenciou a Tg, comprovando assim as
conclusões feitas na avaliação dos gráficos das médias obtidos para o tempo
de gel e para a temperatura de transição vítrea.

C
°

Figura 4.11 - Curvas de nível para a temperatura de transição vítrea da resina
Cascophen curada a 30 C
°.

Diante das curvas de nível obtidas para o módulo elástico, notou-se que
tanto o aumento do percentual de CO9, quanto o aumento do percentual de
etileno glicol levaram à diminuição do módulo elástico, sendo um indicativo de
que a partir de um certo ponto, o próprio catalisador passou a atuar como
plastificante. Com isso, para a obtenção de maiores módulos elásticos foi
adequada a utilização de baixos percentuais de CO9 e de etileno glicol.
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GPa

Figura 4.12 - Curvas de nível para o módulo elástico a 30 C
° da resina
Cascophen curada a 30 C
°.

Com o objetivo de encontrar as condições operacionais ótimas, que
atendessem

simultaneamente

os

requisitos

necessários

às

variáveis

dependentes, realizou-se a otimização com restrição das variáveis de resposta.
Os seguintes valores ótimos das três variáveis de resposta foram obtidos - tgel =
138 min; Tg = 81 ºC e E’ a 30 ºC = 1,59 GPa. As condições que levaram a
esses resultados ótimos foram: 10 % de CO9 e 10,5 % de etileno glicol.

4.1.2. Planejamento de Experimentos da Resina Cascophen curada a
220ºC

A Tabela 4.4 a seguir apresenta a matriz de planejamento vista no Capítulo
3 (Tabela 3.3) com os resultados de tempo de gel ( tgel ), temperatura de
transição vítrea ( Tg ) e módulo elástico ( E' ).

70

Capítulo 4

Resultados e Discussão

Tabela 4.4 – Matriz de Planejamento com os Resultados Obtidos para a Resina
Cascophen Curada a 220 ºC

Percentual de
Catalisador (CO9)

Percentual de
Etileno glicol

Tempo de gel (min)

10
10
20
20
10
10
20
20
15
15

15
15
15
15
30
30
30
30
22,5
22,5

100
105
25
27
353
360
83
86
59
67

Temperatura de
Transição Vítrea
(ºC)
98,0
97,1
84,5
78,2
97,9
97,9
82,0
80,3
90,8
90,9

Módulo de
Armazenamento
(GPa)
1,41
1,68
0,95
1,07
1,07
1,14
0,64
0,97
1,05
0,92

Os presentes níveis foram determinados a partir da análise dos valores de
tempo gel obtidos no planejamento realizado para a cura da resina Cascophen
a 30 C
° . Com isso, escolheram-se aqueles que fornecessem os m aiores
valores de tempo de gel, de modo que o processo de pultrusão fosse viável.
As variáveis de resposta serão analisadas a seguir.

a) Tempo de Gel ( tgel )
Apesar dos resultados do planejamento para o tempo de gel terem sido
analisados anteriormente, a presente discussão torna-se necessária pois a
faixa analisada de percentuais de catalisador e de plastificante para a cura da
resina Cascophen a 220 C
° é diferente. Para a escolha de sses intervalos,
levaram-se em consideração os percentuais obtidos na análise anterior que
resultaram em maiores valores de tempo de gel. No processo de pultrusão,
como discutido no Capítulo 2, a resina e as fibras passam através de um molde
aquecido, de forma contínua, onde é realizada a cura do compósito. O tanque
de resina é mantido porém em temperatura ambiente e, por esse motivo, o
tempo de gel não pode ser curto, pois isso acarretaria perda de resina, a
necessidade de preparo de várias bateladas por processo e molhabilidade não
uniforme das fibras, inviabilizando a produção de compósitos.
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A Figura 4.13 apresenta o gráfico de Pareto, em que se observa a
significância dos fatores analisados, dentro de 5 %.

Figura 4.13 – Gráfico de Pareto para o tempo de gel a 30 C
° da resina
Cascophen curada a 220 ºC, obtido pelo planejamento fatorial 2k com pontos
centrais.

Para esses percentuais de CO9 e de etileno glicol, a curvatura também foi
importante, ou seja, os termos quadráticos são significativos no modelo de
regressão.

Na Figura 4.14 pode-se visualizar o gráfico das médias. Observa-se que
para ambos os percentuais de catalisador, o aumento do percentual de etileno
glicol acarreta o aumento do tempo de gel. Esse aumento, entretanto, é bem
mais expressivo para 10 % de catalisador.
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Figura 4.14 – Gráfico das médias para o tempo de gel a 30°C da resina
Cascophen curada a 220 ºC.

Da mesma forma como visto para a análise do tempo de gel feita
anteriormente, devido à importância dos termos quadráticos, o planejamento
composto central foi realizado e o resultado está apresentado na Tabela 4.5 e
na Figura 4.15.

Tabela 4.5 – Matriz do Planejamento Composto Central para o Tempo de Gel a
30 ºC da resina Cascophen Curada a 220 C
°

Percentual de
Catalisador (CO9)
10
10
20
20
10
20
15
15
15
15
15

Percentual de
Etileno glicol
15
30
15
30
22,5
22,5
15
30
22,5
22,5
22,5

Tempo de gel (min)
105
360
27
86
142
56
36
158
58
60
61
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Figura 4.15 – Gráfico de Pareto para o tempo de gel a 30 C
° da resina
Cascophen curada a 220 ºC, obtido pelo planejamento composto central.

O modelo de regressão para o tempo de gel, em termos das variáveis
originais, é:
tgel = 385,32 - 37,56*(%CO9) + 1,75*(%CO9)2 - 4,02* (%ETG) +
0,74*(%ETG) 2 - 1,31*(%CO9)* (%ETG)
O presente modelo consegue explicar 96,4 % da variância ( R2 ). Os
valores dos desvios-padrão são menores (de uma a duas ordens de grandeza)
que os parâmetros reais. Assim o modelo matemático proposto é válido.

b) Temperatura de Transição Vítrea ( Tg )
A Figura 4.16 apresenta o gráfico de Pareto. Observa-se, nesse caso, que
apenas o percentual de catalisador foi importante, ou seja, só esse fator é
significativo estatisticamente no modelo de regressão.
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Figura 4.16 – Gráfico de Pareto para a temperatura de transição vítrea da
resina Cascophen curada a 220 ºC, obtido pelo planejamento fatorial 2k com
pontos centrais.

A Figura 4.17 mostra o gráfico das médias. Verifica-se que o aumento do
percentual de etileno glicol não alterou a temperatura de transição vítrea.
Porém a mesma manteve-se superior para 10 % de CO9. O aumento do
percentual de CO9 pode atuar como plastificante, acarretando o decréscimo da
temperatura de transição vítrea. Analisando esses resultados com os obtidos
para o tempo de gel, conclui-se que o etileno glicol influencia apenas o tempo
de gel - quanto maior o teor de etileno glicol, maior o tempo de gel, como era
de se esperar para um plastificante. A mesma observação foi constatada na
análise da temperatura de transição vítrea para a resina Cascophen curada a
30 C
°.
Após a realização da cura dos corpos de prova de resina Cascophen a
220 C
° , os mesmos eram resfriados em um dessecador. A obser vação visual
mostrou que esses corpos se apresentaram mais dúcteis, porém notou-se que
as amostras ficaram um pouco envergadas.
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Figura 4.17 – Gráfico das médias para a temperatura de transição vítrea da
resina Cascophen curada a 220 ºC.

O modelo de regressão para a temperatura de transição vítrea, em termos
das variáveis originais, é:

Tg = 112,79 - 1,57*(%CO9)
O presente modelo consegue explicar 96,2 % da variância ( R2 ). Os
coeficientes apresentam desvios-padrão com uma ordem de grandeza menor
que os parâmetros.

c) Módulo Elástico a 30 C
° ( E' )

A Figura 4.18 apresenta o gráfico de Pareto. A curvatura nesse caso não
foi importante, ou seja, os termos quadráticos no modelo de regressão não são
significativos estatisticamente. O efeito da interação também não foi
significativo.
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Figura 4.18 – Gráfico de Pareto para o módulo elástico a 30 C
° da resina
Cascophen curada a 220 ºC, obtido pelo planejamento fatorial 2k com pontos
centrais.

A Figura 4.19 apresenta o gráfico da médias para o módulo elástico obtido
a 30 C
° . Observa-se que para 10 % e 20 % de CO9, o aum ento do percentual
de etileno glicol ocasionou o decréscimo do módulo elástico.
Deve-se ressaltar que o mesmo procedimento demonstrado na Figura 4.6
foi explicado aqui para a obtenção dos valores do módulo elástico.
Da mesma forma, como discutido para a resina Cascophen curada a 30 C
°,
esse resultado foi esperado, uma vez que a função do plastificante é diminuir a
rigidez do material. Para 10 % de CO9, o módulo elástico manteve-se superior
àquele para 20 % de CO9, em qualquer percentual de etileno glicol.
O mesmo foi observado no estudo da temperatura de transição vítrea.
Como já foi discutido anteriormente, o catalisador também pode estar agindo
como um plastificante.
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Figura 4.19 – Gráfico das médias para o módulo elástico a 30 C
° da resina
Cascophen curada a 220 ºC.

Os parâmetros relacionados aos percentuais de CO9 e de etileno glicol,
para o módulo elástico a 30 C
° , foram estatisticamente si gnificativos. Os
respectivos desvios-padrão possuíram a mesma ordem de grandeza das
variáveis escalonadas.
O esquema a seguir, Figura 4.20, resume a influência do catalisador e do
plastificante nas variáveis estudadas anteriormente.

%CO9

% Elileno
Glicol

tgel

10

20

Tg

E' a 30°C

não altera

pouco

não altera

pouco

Figura 4.20 - Esquema simplificado da influência dos percentuais de catalisador
e plastificante no tempo de gel, na temperatura de transição vítrea e no módulo
elástico a 30 C
° para a resina Cascophen curada a 220 C
°.
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4.1.2.1. Otimização com Restrições das Variáveis de Resposta da Resina
Cascophen curada a 220 ºC

A Tabela 4.6 apresenta os valores alvos e os valores dos pesos definidos
para cada variável de resposta.

Tabela 4.6 – Valores Escolhidos para a Otimização das Condições
Operacionais para a Resina Cascophen Curada a 220 ºC
alvos

pesos

alvos

tempo de gel (min)

pesos

Tg (°C)

alvos

pesos

E' (GPa)

baixo

90

0

85

0

1,20

0

médio

135

0,8

91,5

0,8

1,44

0,8

alto

180

1

98

1

1,68

1

O critério adotado para a escolha desses valores foi o mesmo visto para a
cura dos sistemas de resina Cascophen curada a 30 C
° , sempre conferindo
importância aos seguintes fatores: tempo de gel relativamente longo e elevados
valores de temperatura de transição vítrea e de módulo elástico a 30 C
°.
As Figuras 4.21 a 4.23 exibem as curvas de nível obtidas para cada uma
das variáveis de resposta analisadas.

As curvas visualizadas na Figura 4.21 foram obtidas no planejamento
composto central, tendo em vista que a curvatura foi significativa. Verificou-se
que há um ponto de mínimo, correspondente a 17 % de CO9 e 18 % de etileno
glicol. Fora dessa região, o comportamento obtido foi similar ao verificado para
o tempo de gel da resina Cascophen curada a 30 C
° . Para percentuais de CO9
inferiores a 15 %, o aumento do percentual de etileno glicol acarretou o
aumento considerável do tempo de gel e para percentuais de CO9 superiores a
15 % o aumento do percentual de etileno glicol não aumentou de forma
significativa o tempo de gel. Haja vista que a partir de 15 % de CO9, iniciou-se
uma grande região que tende ao valor mínimo do tempo de gel.
A mesma conclusão feita para o estudo da resina Cascophen curada a
30 C
° foi válida para o presente caso - o uso de baixos p ercentuais de CO9 e o
controle do tempo de gel pelo etileno glicol.
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min

Figura 4.21 - Curvas de nível para o tempo de gel a 30 C
° da resina Cascophen
curada a 220 C
°.

Analisando a Figura 4.22 verificou-se claramente que a temperatura de
transição vítrea não depende do percentual de etileno glicol - evidenciado pelas
linhas verticais. O aumento do percentual de CO9 diminuiu a temperatura de
transição vítrea, indicando que o catalisador também atuou como plastificante.
Por essa razão, optou-se por menores percentuais de CO9.

C
°

Figura 4.22 - Curvas de nível para a temperatura de transição vítrea da resina
Cascophen curada a 220 C
°.
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O comportamento obtido na Figura 4.23 foi bastante similar ao da resina
Cascophen curada a 30 C
° ; ou seja, o aumento do percentu al de CO9 e de
etileno glicol levaram à diminuição do módulo elástico. A utilização de baixos
percentuais de CO9 e de etileno glicol foram mais adequados aos critérios
priorizados para o processo de pultrusão.

GPa

Figura 4.23 - Curvas de nível para o módulo elástico a 30°C da resina
Cascophen curada a 220 C
°.

A realização da otimização com restrições forneceram os seguintes valores
das três variáveis de resposta - tgel = 162 min; Tg = 97,6 ºC e E’ a 30 ºC =
1,44 GPa. As condições que levam ao ótimo das respostas foram: 10 % de
CO9 e 18,5 % de etileno glicol.

4.1.3. Planejamento de Experimentos da Resina Resafen curada a 30 ºC

A Tabela 4.7 a seguir apresenta a matriz de planejamento vista no Capítulo
3 (Tabela 3.4) com os resultados de tempo de gel ( tgel ), temperatura de
transição vítrea ( Tg ) e módulo elástico a 30 C
° ( E' ).
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Tabela 4.7 – Matriz de Planejamento com os Resultados Obtidos para a Resina
Resafen Curada a 30 ºC

Percentual de
Catalisador (CO9)

Percentual de
Etileno glicol

Tempo de gel (min)

15
15
25
25
15
15
25
25
20
20

5
5
5
5
10
10
10
10
7,5
7,5

32
37
13
13
108
116
21
21
34
36

Temperatura de
Transição Vítrea
(ºC)
86,3
81,6
83,0
89,2
84,2
85,4
83,9
87,9
88,9
88,8

Módulo de
Armazenamento
(GPa)
1,53
1,59
1,78
1,64
1,51
1,47
1,58
1,82
1,42
1,48

O comentário a seguir, explica o motivo da escolha dos níveis explicitados
na Tabela 4.7, uma vez que a presente explicação será válida para a cura da
resina Resafen a 150 C
° . Portanto, torna-se desnecessário sua repetição mais
adiante.
O principal critério foi adotar o mesmo planejamento para ambas as
temperaturas de cura, a fim de comparar seu efeito na cura desses sistemas.
Com isso, o primeiro planejamento adotado, baseou-se nos mesmos níveis do
planejamento da resina Cascophen curada a 220 C
° . Entr etanto, vários
problemas ocorreram, como a não ocorrência da cura à temperatura ambiente
para o sistema composto por 10 % de CO9 e 30 % etileno glicol e, para os
demais sistemas, a fervura da mistura durante a fabricação dos corpos de
prova submetidos a 220 C
°.
Outros sistemas foram testados, como já descritos no Capítulo 3, até que
finalmente, os presentes níveis levaram à formação de corpos de prova sem
que houvesse fervura da mistura, sendo para isso necessário diminuir a
temperatura de cura, que passou a ser T = 150 C
°.
As variáveis de resposta serão analisadas a seguir.

a) Tempo de Gel ( tgel )
A Figura 4.24 apresenta o gráfico de Pareto, em que se observa que os
fatores analisados são estatisticamente significativos, com 5 % de significância.
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Todos os fatores foram estatisticamente significativos, inclusive a
curvatura, o que implica na necessidade de realizar um planejamento composto
central. Em outras palavras, os termos quadráticos são significativos no modelo
de regressão.

Figura 4.24 - Gráfico de Pareto para o tempo de gel da resina Resafen a 30 ºC,
obtido pelo planejamento fatorial 2k com pontos centrais.

A Figura 4.25 mostra o gráfico das médias. Verifica-se que para 15 % e
25 % de CO9, o aumento do percentual de etileno glicol resulta em aumento do
tempo de gel. Esse aumento é, porém, mais expressivo para 15 % de CO9. O
comportamento obtido foi semelhante ao da resina Cascophen.
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Figura 4.25 – Gráfico das médias para o tempo de gel da resina Resafen a
30 ºC.

Os resultados para o planejamento composto central podem ser vistos na
Tabela 4.8 e na Figura 4.26.

Tabela 4.8 – Matriz do Planejamento Composto Central para o Tempo de Gel a
30 ºC da Resina Resafen Curada a 30 C
°
Percentual de
Catalisador (CO9)
15
15
25
25
15
25
20
20
20
20
20

Percentual de
Etileno glicol
5
10
5
10
7,5
7,5
5
10
7,5
7,5
7,5

Tempo de gel (min)
37
116
13
21
61
17
21
47
34
36
34
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Figura 4.26 – Gráfico de Pareto para o tempo de gel da resina Resafen a
30 ºC, obtido pelo planejamento composto central.

O modelo de regressão para o tempo de gel, em termos das variáveis
originais, é:
tgel = - 8,80*(%CO9) + 0,35*(%CO9)2 + 26,90* (%ETG) + 0,60*(%ETG) 2
- 1,42*(%CO9)* (%ETG)
O presente modelo consegue explicar 97,2 % da variância ( R2 ). Os
coeficientes apresentam desvios-padrão com uma ordem de grandeza menor
que os parâmetros. Desse modo, o modelo matemático proposto é válido.

b) Temperatura de Transição Vítrea ( Tg )
A Figura 4.27 mostra o Gráfico de Pareto, em que se observa, dentro de
5 % de significância, que nenhum dos dois fatores é estatisticamente
significativo. O coeficiente ajustado de determinação foi igual a zero. Isso
implica dizer que a equação de regressão não é adequada para descrever a
temperatura de transição vítrea. Os desvios-padrão dos coeficientes da
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equação apresentaram valores altos quando comparados aos próprios,
reforçando a não adequabilidade do modelo (COSTA, 2006).

Figura 4.27 – Gráfico de Pareto para a temperatura de transição vítrea da
resina Resafen curada a 30 ºC, obtido pelo planejamento fatorial 2k com pontos
centrais.

A Figura 4.28 mostra o gráfico das médias. Analisando a ordenada desse
gráfico, nota-se que o intervalo de temperatura é muito estreito (diferença de
3C
° entre a maior e a menor temperatura). Por esse m otivo, pode-se dizer que
o aumento do percentual de etileno glicol não influencia a temperatura de
transição vítrea, pelo menos nos níveis estudados. Porém, deve-se ressaltar
que esses valores foram ligeiramente maiores para 25 % de CO9 do que para
15 % de CO9.
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Figura 4.28 – Gráfico das médias para a temperatura de transição vítrea da
resina Resafen curada 30 ºC.

c) Módulo Elástico a 30°C ( E' )

A Figura 4.29 apresenta o gráfico de Pareto. Nota-se que apenas o
percentual de CO9 foi significativo estatisticamente, com 5 % de significância.
A Figura 4.30 mostra o gráfico das médias. Analisando o módulo elástico,
observou-se que, para 15 % e 25 % de CO9, o aumento do percentual de
etileno glicol acarretou uma ligeira queda no mesmo, sendo essa queda um
pouco mais acentuada para 15 % de CO9.
Como discutido anteriormente, esse comportamento foi esperado, uma vez
que a função do plastificante é diminuir a rigidez do material.
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Independente do percentual de etileno glicol, o módulo elástico foi superior
para 25% de CO9 em relação a 15% do mesmo.

Figura 4.29– Gráfico de Pareto para o módulo elástico a 30 C
° da resina
Resafen curada a 30 ºC, obtido pelo planejamento fatorial 2k com pontos
centrais.

Figura 4.30 – Gráfico das médias para o módulo elástico a 30 C
° da resina
Resafen curada 30 ºC.
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Em termos das variáveis originais, o modelo de regressão para o módulo
elástico a 30 C
° , não apresentou nenhum coeficiente signi ficativo. O coeficiente
ajustado de determinação foi baixo (0,52). Isso significa que a equação de
regressão não é adequada para descrever o módulo elástico a 30 C
° . Desse
modo, outros modelos devem ser buscados.
A Figura 4.31 esquematiza a influência do catalisador e do plastificante nas
variáveis estudadas anteriormente.
% Elileno
Glicol

%CO9

tgel

15

25

pouco

Tg

E' a 30°C

não altera

pouco

não altera

pouco

Figura 4.31 - Esquema simplificado da influência dos percentuais de catalisador
e plastificante no tempo de gel, na temperatura de transição vítrea e no módulo
elástico a 30 C
° para a resina Resafen curada a 30 C
°.

4.1.3.1. Otimização com Restrições das Variáveis de Resposta da Resina
Resafen curada a 30 ºC

A Tabela 4.9 apresenta os valores alvos e os valores dos pesos definidos
para cada variável de resposta.

Tabela 4.9 – Valores Escolhidos para a Otimização das Condições
Operacionais para a Resina Resafen Curada a 30 ºC
alvos

pesos

alvos

tempo de gel (min)

pesos

Tg (°C)

alvos

pesos

E' (GPa)

baixo

80

0

80

0

1,40

0

médio

98

0,8

84,7

0,8

1,59

0,8

alto

116

1

89,4

1

1,78

1
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Pelas mesmas razões já abordadas para os demais sistemas, os valores
descritos na Tabela 4.9 foram escolhidos.
As Figuras 4.32 a 4.34 exibem as curvas de nível obtidas para cada uma
das variáveis de resposta analisadas.
O comportamento obtido na Figura 4.32 foi similar ao tempo de gel da
resina Cascophen a 30 C
° . Acima de 20 % de CO9, o percen tual de etileno
glicol, praticamente não modifica o tempo de gel. Portanto, devem-se utilizar
percentuais de CO9 inferiores a 20 % e o controle do tempo de gel deve ser
feito com o etileno glicol.

min

Figura 4.32 - Curvas de nível para o tempo de gel da resina Resafen a 30 C
°.

Na Figura 4.33, como visto no gráfico das médias, Figura 4.28, dentro da
faixa analisada de percentuais de etileno glicol, não houve uma alteração na
temperatura de transição vítrea. Diante dessas curvas de nível, foi possível
concluir que percentuais superiores a 20 % forneceram valores ligeiramente
maiores de Tg.
Diante das curvas de nível vistas na Figura 4.34, observou-se que os
maiores valores de módulo elástico a 30 C
° , foram obtido s para percentuais de
CO9 superiores a 20 %, tendo em vista que o percentual de etileno glicol não
alterou a variável em estudo.
A partir dessas análises, concluiu-se que, no presente caso, o etileno glicol
teve influência apenas no tempo de gel.
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C
°

Figura 4.33 - Curvas de nível para a temperatura de transição vítrea da resina
Resafen curada a 30 C
°.

GPa

Figura 4.34 - Curvas de nível para o módulo elástico a 30 C
° da resina Resafen
curada a 30 C
°.

Levando em consideração as três variáveis de resposta avaliadas, os
seguintes pontos ótimos foram obtidos: tgel = 97 min; Tg = 82,9 ºC e E' a 30 ºC =
1,49 GPa. As condições que levam ao ótimo das respostas foram: 16 % de
CO9 e 10 % de etileno glicol.
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4.1.4. Planejamento de Experimentos da Resina Resafen curada a 150 ºC

A Tabela 4.10 a seguir apresenta a matriz de planejamento vista no
Capítulo 3 (Tabela 3.4) com os resultados de temperatura de transição vítrea
(Tg) e módulo elástico a 30 C
° ( E' ). O tempo de gel não foi medido para a
temperatura de 150 ºC, visto que o banho de resina para o processo de
pultrusão fica sempre em temperatura ambiente ( T = 25 - 30 C
° ).

Tabela 4.10 – Matriz de Planejamento com os Resultados Obtidos para a
Resina Resafen Curada a 150 ºC

Percentual de
Catalisador (CO9)

Percentual de
Etileno glicol

15
15
25
25
15
15
25
25
20
20

5
5
5
5
10
10
10
10
7,5
7,5

Temperatura de
Transição Vítrea
(ºC)
73,4
74,5
72,3
64,5
83,8
84,4
54,6
59,9
62,7
64,1

Módulo de
Armazenamento
(GPa)
1,41
1,42
1,00
1,06
1,18
1,22
0,96
0,99
1,10
1,12

a) Temperatura de Transição Vítrea (Tg)
A Figura 4.35 apresenta o gráfico de Pareto, em que se observa a
significância estatística dos fatores analisados. Nota-se que a curvatura foi
importante, ou seja, os termos quadráticos no modelo de regressão são
significativos estatisticamente. O percentual de etileno glicol não é importante.
Entretanto, o efeito de interação entre o percentual de etileno glicol e o
percentual de CO9 é importante.
A Figura 4.36 mostra o gráfico das médias. Para 15 % de CO9, o aumento
do percentual de etileno glicol levou ao aumento da Tg. Tal comportamento não
foi esperado, uma vez que a adição de um plastificante tende a diminuir a Tg.
Já para 25 % de CO9, com o aumento do percentual de etileno glicol, a
temperatura de transição vítrea decresceu. Nesse caso, o próprio catalisador
pode estar atuando como um plastificante, pois independente do teor de etileno
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glicol, os valores de temperatura de transição vítrea para 25 % de CO9 foram
inferiores aos valores para 15 % de CO9.

Figura 4.35 - Gráfico de Pareto para a temperatura de transição vítrea da
resina Resafen curada a 150 ºC, obtido pelo planejamento fatorial 2k com
pontos centrais.
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Figura 4.36 – Gráfico das médias para a temperatura de transição vítrea da
resina Resafen curada 150 ºC.

Devido à importância dos termos quadráticos, o planejamento composto
central deve ser utilizado.

A Tabela 4.11 apresenta a matriz obtida e os respectivos resultados da
temperatura de transição vítrea para o planejamento adotado.

Tabela 4.11 – Matriz do Planejamento Composto Central para a Temperatura
de Transição Vítrea da Resina Resafen Curada a 150 C
°
Percentual de
Catalisador (CO9)

Percentual de
Etileno glicol

15
15
25
25
15
25
20
20
20
20
20

5
10
5
10
7,5
7,5
5
10
7,5
7,5
7,5

Temperatura de
Transição Vítrea
(ºC)
74,5
84,4
72,3
59,9
77,3
59,2
50,5
65,1
59,6
62,7
64,1
94
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A Figura 4.37 apresenta o gráfico de Pareto. Verifica-se que os termos
linear e quadrático do percentual de CO9 e o efeito de interação entre o termo
linear do percentual de CO9 e o termo linear do percentual de etileno glicol são
importantes.

Figura 4.37 - Gráfico de Pareto para a temperatura de transição vítrea da
resina Resafen curada a 150 ºC, obtido pelo planejamento composto central.

O modelo de regressão para a temperatura de transição vítrea, em termos
das variáveis originais, é:
Tg = 192,37 - 15,33*(%CO9) + 0,43*(%CO9)2 - 0,45*(%CO9)* (%ETG)
O presente modelo consegue explicar 84,1 % da variância ( R2 ). O
coeficiente ajustado de determinação foi baixo (0,68). Por conseguinte, a
equação de regressão não é a mais adequada para descrever a temperatura
de transição vítrea para a resina Resafen curada a 150 C
° . Deve ser lembrado
que

a

técnica

de

planejamento

de

experimentos

não

vai

fornecer

necessariamente o melhor modelo matemático para descrever a relação entre
as variáveis independentes e a variável de resposta. Para isso, a técnica de
regressão deve ser utilizada. O que pode ser concluído aqui foi a existência ou
não de uma dependência entre a variável de resposta e as variáveis
independentes selecionadas.
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b) Módulo Elástico a 30 C
° ( E' )

A Figura 4.38 apresenta o gráfico de Pareto. Nesse caso, a curvatura
não foi importante, ou seja, os termos quadráticos não são significativos no
modelo de regressão.

Figura 4.38 – Gráfico de Pareto para o módulo elástico a 30 C
° da resina
Resafen curada a 150 ºC, obtido pelo planejamento fatorial 2k com pontos
centrais.

A Figura 4.39 apresenta o gráfico das médias. Como visto para a resina
Cascophen curada a 30 C
° e a 220 C
° , respectivamente, o a umento do
percentual de etileno glicol levou ao decréscimo do módulo elástico a 30 C
°,
tanto para 15 % de CO9 como para 25 % do mesmo. Apesar dessa diminuição,
com o aumento do teor de etileno glicol para 15 % de CO9, os valores do
módulo elástico se mantiveram superiores aos valores obtidos para 25 % de
CO9. Mais uma vez, uma possível explicação é o fato do próprio catalisador
também atuar como plastificante. Além disso, o maior percentual de catalisador
ocasiona rápida cura do sistema. Como as reticulações são formadas
rapidamente, as mesmas possuem baixa resistência e, por sua vez, a rigidez
do sistema curado será baixa.
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Figura 4.39 – Gráfico das médias para o módulo elástico a 30 C
° da resina
Resafen curada 150 ºC.

O modelo de regressão para o módulo elástico a 30 C
° , e m termos das
variáveis originais, é:

E' = 2,45 - 0,05*(%CO9) - 0,09* (%ETG) + 0,003*(%CO9)* (%ETG)
O presente modelo consegue explicar 98,7 % da variância ( R2 ).
A Figura 4.40 esquematiza a influência do catalisador e do plastificante nas
variáveis estudadas anteriormente.

%CO9

% Elileno
Glicol

Tg

E' a 30°C

15

25

pouco

Figura 4.40 - Esquema simplificado da influência dos percentuais de catalisador
e plastificante na temperatura de transição vítrea e no módulo elástico a 30 C
°
para a resina Resafen curada a 150 C
°.
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4.1.4.1. Otimização com Restrições das Variáveis de Resposta da Resina
Resafen curada a 150 ºC

A Tabela 4.12 apresenta os valores alvos e os valores dos pesos
definidos para cada variável de resposta.

Tabela 4.12 – Valores Escolhidos para a Otimização das Condições
Operacionais para a Resina Resafen Curada a 150 ºC
alvos

pesos

alvos

tempo de gel (min)

pesos

Tg (°C)

alvos

pesos

E' (GPa)

baixo

80

0

70

0

1,20

0

médio

98

0,8

77,2

0,8

1,31

0,8

alto

116

1

84,4

1

1,42

1

O critério de escolha dos valores exibidos na Tabela 4.12 foi o mesmo
adotado para os demais sistemas já estudados.
As Figuras 4.41 e 4.42 mostram as curvas de nível obtidas para a
temperatura de transição vítrea e para o módulo elástico a 30 C
° . Como são os
mesmos níveis, não foi necessária a repetição dos resultados obtidos para o
tempo de gel, uma vez a sua determinação é feita em temperatura ambiente.
Analisando a Figura 4.41, dentro níveis estudados, notou-se que entre
18 % e 22 % de CO9, a Tg apresentou o valor mais baixo, independente do
percentual de etileno glicol. Acima de 22 % de CO9, o comportamento
observado foi o esperado. Entretanto abaixo de 18 % de CO9, o aumento do
percentual de etileno glicol acarretou o aumento da Tg - comportamento atípico.
Resultado semelhante foi obtido para a resina Cascophen curada a 30 C
° com
30 % de CO9. Mais estudos precisam ser feitos para entender esse
comportamento.
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C
°

Figura 4.41 - Curvas de nível para a temperatura de transição vítrea da resina
Resafen curada a 150 C
°.

Já em relação a Figura 4.42, o comportamento obtido foi semelhante ao
dos sistemas de cura da resina Cascophen a 30 C
° e 220 C
°.

GPa

Figura 4.42 - Curvas de nível para o módulo elástico a 30 C
° da resina Resafen
curada a 150 C
°.
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Os valores obtidos na otimização das três variáveis de resposta foram: tgel =
109 min; Tg = 86,4 ºC e E’ a 30 ºC = 1,34 GPa. As condições que levam ao
ótimo das respostas foram: 15 % de CO9 e 10 % de etileno glicol.
De forma resumida, concluiu-se que, para os sistemas estudados, o tempo
de gel diminuiu de forma significativa com o aumento de CO9, a temperatura
de transição vítrea, na maioria dos sistemas, permaneceu constante
independentemente do percentual de CO9 e de plastificante. Para a resina
Resafen, curada a 150 C
° , dois comportamentos opostos fora m observados em
função do percentual de CO9. Para a resina Cascophen curada 30 C
° com
30 % de CO9 e para a resina Resafen curada a 150 C
° com 15 % de CO9, a Tg
aumentou com o aumento do percentual de etileno glicol ao invés de diminuir.
Já E' a 30 C
° , para todos os sistemas, diminuiu com o aumento do teor de
etileno glicol.
A Figura 4.43 resume o comportamento das variáveis analisadas em
função dos percentuais de catalisador e de etileno glicol.

100

Capítulo 4

Resultados e Discussão

%CO9

% Elileno
Glicol

tgel

10

Tg

E' a 30°C

não altera

Cascophen
(30°C)
30

muito pouco

10

não altera

Cascophen
(220°C)
20

pouco

15

não altera

pouco

não altera

pouco

não altera

pouco

Resafen
(30°C)
25

pouco

15
Resafen
(150°C)
25

pouco

pouco

Figura 4.43 - Esquema geral da influência dos percentuais de CO9 e de etileno
glicol nas variáveis de resposta, para todos os sistemas estudados.

A Tabela 4.13 a seguir, apresenta um resumo dos percentuais ótimos de
CO9 e etileno glicol e os respectivos valores dos pontos ótimos das três
variáveis de resposta estudadas - tempo de gel ( tgel ), temperatura de transição
vítrea ( Tg ) e módulo elástico a 30 C
° ( E’ ).
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Tabela 4.13 - Valores Oriundos da Otimização das Variáveis de Resposta para
os Sistemas de Cura da Resinas Cascophen e Resafen
% CO9

% ETG

tgel (min)

Tg (°C)

E' a 30°C (GPa)

Cascophen_30°C

10

10,5

138

81,0

1,59

Cascophen_220°C

10

18,5

162

97,6

1,44

Resafen_30°C

16

10

97

82,9

1,49

Resafen_150°C

15

10

109

86,4

1,34

De um modo geral, verificou-se que os valores das variáveis de resposta,
principalmente Tg e E', possuíram valores muito próximos entre si.

4.2. Análise Dinâmico Mecânica de Compósitos de Resina Fenólica
Reforçados com Fibra de Vidro

Os compósitos foram produzidos a partir dos resultados obtidos na
otimização realizada para os sistemas de cura das resinas Cascophen (a 30 C
°
e 220 C
° ) e Resafen (a 30 C
° e 150 C
° ), respectivamente

.

Para cada um dos quatro sistemas estudados, foram desenvolvidos 3 tipos
de compósitos:
•

compósitos unidirecionais - as camadas de fibras de vidro no
compósito foram dispostas em uma única direção;

•

compósitos bidirecionais - as camadas de fibra de vidro no compósito
foram dispostas perpendiculares em relação às outras;

•

compósitos aleatórios - camadas de fibras de vidro descontínuas
orientadas de modo aleatório (manta de vidro).

Como visto no Capítulo 3, para todos os compósitos elaborados, o
percentual mássico de fibras foi igual a 40 %. Esse percentual foi obtido
baseando-se em testes preliminares, cujo principal objetivo foi determinar o
percentual mínimo de mistura resina/catalisador/plastificante que promovesse
boa molhabilidade das fibras.
As Figuras 4.44 a 4.55 apresentam os resultados obtidos no ensaio
dinâmico-mecânico da matriz e dos respectivos compósitos elaborados.
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Compósitos de Resina Cascophen curados a 30 C
°

Comparando os valores de E' a 30 C
° , Figura 4.44, observa-se que o
compósito bidirecional apresentou o maior valor, seguido pelos compósitos
unidirecional, aleatório e por último, o sistema sem reforço. A orientação das
fibras contribui para a resistência dos compósitos, sendo essa máxima quando
as fibras estão orientadas com o esforço. Tal comportamento era esperado,
uma vez que a função do reforço é suportar os esforços no compósito,
enquanto que a função da matriz é transmitir os esforços mecânicos aos
reforços (no presente caso, para as fibras), mantendo-os em posição e
contribuindo com alguma ductilidade (em geral pequena) para o compósito.
Diante das curvas de E' dos compósitos de resina Cascophen curados a
30 C
° , notou-se que na região da transição vítrea, o mó dulo decresce e em
seguida torna a subir indicando o reinício da cura à medida que a temperatura
aumenta. O mesmo comportamento foi observado por HILTZ KUZAK e
WAITKUS, (2001), no estudo das propriedades dinâmico-mecânicas de
compósitos de resina fenólica, tipo novolac, reforçada com fibras de vidro do
tipo S-glass.
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Figura 4.44 - Módulo elástico (ou de armazenamento) da resina Cascophen e
os respectivos compósitos curados a 30 C
°.

O compósito elaborado pelos autores mencionados foi obtido aquecendo o
tecido de fibra de vidro, impregnado com a resina, durante 45 minutos a 90 C
°.
Em seguida, 17 camadas das fibras contendo a resina foram empilhadas e
moldadas a 145 C
° , sob pressão de 4,9 MPa. A espessura dos compósitos foi
de aproximadamente 3,2 mm.

Em relação ao módulo de perda, Figura 4.45, os maiores valores obtidos
para os compósitos, também obedeceram a seguinte ordem: bidirecional,
unidirecional, aleatório e sistema sem reforço.

Os valores da Tg para os compósitos de resina Cascophen curados a 30 C
°
foram bastante semelhantes ao material sem fibra, indicando que a presença
das fibras não altera a Tg da matriz, como esperado.
O menor valor de tan delta significa que houve uma boa interação fibraresina. Analisando a curva da Figura 4.46, concluiu-se que independente do
tipo de arranjo das fibras, o efeito da interação fibra-resina foi semelhante.
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Figura 4.45 - Módulo de perda da resina Cascophen e os respectivos
compósitos curados a 30 C
°.

Figura 4.46 - Tan delta da resina Cascophen e os respectivos compósitos
curados a 30 C
°.
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Compósitos de Resina Cascophen curados a 220 C
°

Em relação aos compósitos de resina Cascophen curados a 30 C
° , a
elevação da temperatura de cura acarretou um aumento de E', apesar dos
percentuais de plastificante serem diferentes. Apenas para a amostra sem
fibra, o valor de E' a 220 C
° foi menor que o obtido a 30 C
°.
Quanto ao decréscimo de E' na região da transição vítrea, seguido pela
elevação da mesma à medida que a temperatura aumenta, o mesmo
comportamento foi observado para os compósitos de resina Cascophen
curados a 30 C
° , porém a elevação das curvas foi mais tênue.

Figura 4.47 - Módulo elástico da resina Cascophen e os respectivos
compósitos curados a 220 C
°.
Exceto para o sistema sem fibra, o módulo de perda dos compósitos de
resina Cascophen curados a 220 C
° mostraram-se superiores ao s curados a
30 C
° . Se as composições das misturas fossem iguais e somente a
temperatura de cura fosse diferente, E'' tenderia a diminuir. Entretanto as
composições avaliadas foram diferentes e, além disso, os sistemas curados a
220 C
° , possuíram maior teor de plastificante. Tal fato pode justificar o aumento
nos valores de E''.
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Figura 4.48 - Módulo de perda da resina Cascophen e os respectivos
compósitos curados a 220 C
°.

Nos compósitos de resina Cascophen curados a 220 C
° , as tempe raturas
de transição vítrea também se assemelharam, confirmando a observação de
que as fibras não interferiram na cura dos mesmos, exceto para o compósito
aleatório, cuja Tg foi próxima a dos compósitos curados a 30 C
°.
A respectiva curva tan delta apresentou-se de forma larga com grande
área sob a mesma. Isso indica grande mobilidade molecular do material que
pode absorver e dissipar melhor a energia e, que o mesmo não possui alta
densidade de reticulações.
A magnitude de tan delta diminuiu com o aumento da temperatura de cura.
Com isso concluiu-se que o grau de cura dos compósitos curados a 220 C
° foi
maior que os curados a 30 C
° , como já confirmado pelos val ores da Tg.
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Figura 4.49 - Tan delta da resina Cascophen e os respectivos compósitos
curados a 220 C
°.

•

Compósitos de Resina Resafen curados a 30 C
°

O

mesmo

comportamento,

observado

nos

compósitos

de

resina

Cascophen curados a 30 C
° , Figura 4.44, foi constatado no s compósitos de
resina Resafen curados na mesma temperatura, em relação aos valores de E' a
30 C
° (Figura 4.50). O compósito bidirecional apresento u o maior valor, seguido
pelo compósito unidirecional, aleatório e por último, o sistema sem reforço.
Esses valores foram superiores aos obtidos para os compósitos da resina
Cascophen citados anteriormente. Tal fato pode estar associado à composição
do sistema de cura, uma vez que o percentual de catalisador no sistema
composto pela resina Resafen foi superior ao sistema da resina Cascophen.
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Figura 4.50 - Módulo elástico da resina Resafen e os respectivos compósitos
curados a 30 C
°.

Em relação ao módulo de perda, Figura 4.51, as curvas apresentaram-se
mais largas em relação às obtidas para os compósitos de resina Cascophen
curados a 30 C
° . Analisando os valores de E" a 30 C
° , os maiores resultados
foram obtidos para os compósitos unidirecional e bidirecional, sendo esses
bastante próximos entre si, seguidos pelo compósito aleatório e por fim o
sistema sem reforço.
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Figura 4.51 - Módulo de perda da resina Resafen e os respectivos compósitos
curados a 30 C
°.

Diante das curvas de tan delta, mostradas na Figura 4.52, observou-se
que, para os compósitos unidirecional e aleatório, há a presença de dois picos,
característico de um material heterogêneo. A melhor interação fibra-resina foi
obtida para o compósito bidirecional, pois esse apresentou o menor valor de
tan delta. Comparadas com os compósitos de resina Cascophen curados a
30 C
° , da mesma forma verificada para os valores de E', os valores de Tg,
também se mostraram superiores. O maior percentual de catalisador
empregado no sistema de cura da resina Resafen acarretou o aumento do grau
de cura dos respectivos compósitos.
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Figura 4.52 - Tan delta da resina Resafen e os respectivos compósitos curados
a 30 C
°.

•

Compósitos de Resina Resafen curados a 150 C
°

Em relação aos compósitos de resina Resafen, com o aumento da
temperatura de cura, o valor de E' se mostrou maior apenas para os
compósitos aleatórios. Segundo ODIAN, 1981, a altas temperaturas, a
formação das reticulações ocorre de forma rápida. Com isso, a densidade das
ligações formadas é baixa e, consequentemente, o módulo elástico e a
temperatura de transição vítrea serão baixos. Quanto ao aspecto das curvas E',
verificou-se que no caso do compósito aleatório ocorreu uma queda na região
da transição vítrea, voltando a subir após 150 C
° , signifi cando que o reinício da
cura deu-se a partir dessa temperatura. O mesmo comportamento foi
observado para o compósito bidirecional curado a 150 C
°.
Os valores de E' a 30 C
° foram maiores para o compósito bidirecional,
seguidos pelos compósitos unidirecional, aleatório e pelo sistema sem fibras.

111

Capítulo 4

Resultados e Discussão

Figura 4.53 - Módulo elástico da resina Resafen e os respectivos compósitos
curados a 150 C
°.

Analisando as curvas do módulo de perda, Figura 4.54, observou-se que as
mesmas apresentaram muito ruído para os compósitos. Os valores de E'' a
30 C
° dos compósitos unidirecional e manta foram semelhan tes entre si.
Os compósitos bidirecional e manta apresentaram dois picos na curva de
tan delta (Figura 4.55). Da mesma forma analisada para os compósitos de
resina Resafen curados a 30 C
° , tal comportamento está asso ciado à
heterogeneidade da amostra. Outros fatores possíveis seriam mudanças na
geometria da amostra, na tensão interna induzida pelo aquecimento da mesma
ou um indicativo de degradação das ligações matriz-fibra, resultando no
desprendimento das fibras (HILTZ, KUZAK e WAITKUS, 2001).
O decréscimo da magnitude de tan delta, observado para as presentes
curvas comparadas ao sistema curado a 30 C
° , é característico do aumento
das reticulações e, conseqüentemente, maior grau de cura. Porém, todos os
sistemas estudados possuíram Tg menor que os sistemas curados a 30 C
° , fato
esse não esperado, pois apesar das curvas de tan delta terem uma grande
área, seu baixo valor indica que seu grau de cura foi maior.
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Figura 4.54 - Módulo de perda da resina Resafen e os respectivos compósitos
curados a 150 C
°.

Figura 4.55 - Tan delta da resina Resafen e os respectivos compósitos curados
a 150 C
°.
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A Tabela 4.14 destaca os valores da temperatura de transição vítrea e do
módulo elástico a 30 C
° obtidos para esses compósitos.

Tabela 4.14 - Valores de Temperatura de Transição Vítrea e Módulo Elástico a
30 C
° Obtidos para os Compósitos Provenientes das Resinas Ca scophen e
Resafen
Cascophen 30°C

Cascophen 220°C

T g (°C)

E' a 30°C (GPa)

Bidirecional

70,6

4,78

113,2

5,42

Unidirecional

74,3

3,66

103,5

4,28

Manta

73,7

2,29

70,1

2,56

Sem Fibra

72,7

1,47

106,1

0,98

Tg (°C)

Resafen 30°C
Tg (°C)

E' a 30°C (GPa)

Resafen 150°C

E' a 30°C (GPa)

Tg (°C)

E' a 30°C (GPa)

Bidirecional

97,5

5,94

96,04/126,89

5,33

Unidirecional

81,8/143,2

5,25

87,0

3,59

Manta

80,5/141,6

2,75

91,15/134,95

3,16

Sem Fibra

81,8

1,46

69,9

1,23

Analisando os compósitos de resina Cascophen, observou-se que, de um
modo geral, a elevação da temperatura de cura acarretou o aumento da Tg e
de E', apesar dos percentuais de plastificante serem diferentes.
Para o sistema de resina Cascophen sem reforço, apesar da temperatura
de cura elevada, o alto percentual de plastificante contribuiu para a flexibilidade
do material e conseqüentemente, menor módulo elástico.
A magnitude de tan delta diminuiu com o aumento da temperatura de cura.
Com isso, concluiu-se que o grau de cura dos compósitos curados a 220 C
° foi
maior que aqueles curados a 30 C
° , como já confirmado pe los valores da Tg.
HILTZ, KUZAK e WAITKUS, 2001, relataram em seu trabalho que a
presença de picos nas curvas tan delta e/ou E'' versus temperatura, com o
tempo de envelhecimento, refere-se a mudanças na geometria da amostra, na
tensão interna da mesma induzida pelo aquecimento ou um indicativo do início
da degradação da ligação entre a resina e o reforço resultando no
desprendimento das fibras.
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À medida que a cura progride, o decréscimo na magnitude de E'' e de tan
delta e o aumento da temperatura do pico de tan delta, são consistentes com a
cura da resina resol. Os autores citados anteriormente também avaliaram a
influência do tempo de envelhecimento no módulo elástico de compósitos de
resina resol, com fibras do tipo S-glass, submetidos a 180 C
° . Esses
compósitos foram fabricados na temperatura de 145 C
° e so b pressão de
4,9 MPa, como descrito após anteriormente. Para os compósitos recémpreparados, ou seja, antes do envelhecimento, o módulo elástico foi igual a
17 GPa, três vezes maior que os valores obtidos para os compósitos
bidirecionias da resina Cascophen e Resafen. Entretanto, deve-se ressaltar
que o arranjo das fibras influenciou de forma considerável o valor de E'. Além
disso, os autores impregnaram 17 camadas de fibras e neste trabalho, 6
camadas foram empregadas. Apesar do tipo de fibra empregado ter sido o
mesmo (S-glass), as configurações foram diferentes.
Ainda em relação ao material sem fibra, comparando os valores de Tg e E',
obtidos na otimização com restrição da variáveis de resposta, com os
resultados experimentais, notou-se que há uma boa proximidade entre os
mesmos. Apesar da pequena diferença de temperatura (cerca de 8 C
° ), devese ressaltar que a Tg não se refere a um único valor e sim a uma faixa de
temperaturas e, dependendo do método utilizado para sua determinação, essa
diferença pode alcançar até 25 C
° (MENARD, 1999).
Alguns compósitos de resina Resafen apresentaram dois picos na curva
tan delta. Esse comportamento indica heterogeneidade da amostra. Outros
fatores possíveis seriam mudanças na geometria da amostra, na tensão interna
induzida pelo aquecimento da mesma ou um indicativo de degradação das
ligações matriz-fibra resultando no desprendimento das fibras (HILTZ, KUZAK
e WAITKUS, 2001).
Na análise da amostra de resina Resafen sem fibra, a comparação com os
resultados de Tg e E' obtidos na otimização, discutidos nas seções 4.1.3.1 e
4.1.4.1, mostrou-se satisfatória - em relação a Tg, a diferença de temperatura
na amostra curada a 30°C foi 1 C
° e na curada a 150 C
°

foi equivalente a

16,5 C
° . Já para E', a diferença entre os valores foi de 0,03 e de 0,11 GPa,
respectivamente.
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4.3. Análise da Cura dos Sistemas Resina/Etileno Glicol/Catalisador por
Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)

A Figura 4.56 apresenta as curvas de DSC dos sistemas formados pelas
resinas Cascophen e Resafen.

Figura 4.56 - Curvas de DSC dos sistemas resina/etilenoglicol/catalisador
formados com as resinas Cascophen e Resafen.

Analisando as curvas de DSC, foi possível identificar a ocorrência de duas
transformações, sendo a primeira um evento exotérmico e a segunda um
evento endotérmico. A transformação exotérmica está associada à formação
das ligações cruzadas, uma vez que as resinas foram obtidas no estágio A, ou
seja, a reação de adição do formaldeído ao fenol foi efetuada previamente.
Durante a ocorrência das reações de condensação, há formação de água que,
juntamente com a água presente na composição da resina, é imediatamente
vaporizada, como evidenciado pelo evento endotérmico.
A Tabela 4.15 apresenta as temperaturas de pico correspondente às
transformações exotérmicas e endotérmicas.
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Tabela 4.15 - Valores de Temperatura dos Eventos Exotérmicos e
Endotérmicos Identificados nas Curvas de DSC

Amostra

Temperatura do
pico exotérmico
(°C)

Temperatura do
pico endotérmico
(°C)

Cascophen 10% catalisador
10,5% etileno glicol

81,8

113,8

Cascophen 10% catalisador
18,5% etileno glicol

74,2

117,9

Resafen 16% catalisador 10%
etileno glicol

79,3

112,4

Resafen 15% catalisador 10%
etileno glicol

78,8

116,9

Os valores da temperatura do pico exotérmico para os quatro sistemas
avaliados foram bastante próximos entre si (máxima diferença de temperatura
foi 7,6 C
° ). As temperaturas correspondentes ao evento e ndotérmico desses
sistemas também foram semelhantes (diferença máxima de 5,5 C
° ). WAAGE,
GARDNER e ELDER, 1991, relacionam a intensidade de cada pico com a
formulação da resina (razão molar formaldeído-formol).

4.4. Análise Reológica dos Sistemas Resina/Etileno Glicol/Catalisador

Como visto nos Capítulos 2 e 3, uma das formas de determinação do
tempo de gelificação de um material é a partir da realização de ensaios
reológicos. O teste mais adequado é o Dynamic Time Sweep que se trata de
um meio de monitoramento do comportamento de um material dependente do
tempo.
Além disso, esse teste pode ser aplicado ao estudo de degradação térmica,
cura de sistemas termorrígidos e formação e desagregação de estruturas
reticuladas.
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As Figuras 4.57 a 4.60 apresentam os resultados obtidos para cada um dos
quatro sistemas avaliados. Deve-se ressaltar que o tempo de gelificação será o
tempo obtido nesses experimentos acrescidos do tempo referente desde o
preparo das amostras até o início dos testes reológicos. Para todos os
sistemas, esse tempo foi equivalente a 3 minutos.

Figura 4.57 - Curva reológica da resina Cascophen contendo 10 % de
catalisador e 10,5 % de etileno glicol.
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Figura 4.58 - Curva reológica da resina Cascophen contendo 10 % de
catalisador e 18,5 % de etileno glicol.

Figura 4.59 - Curva reológica da resina Resafen contendo 16 % de catalisador
e 10 % de etileno glicol.
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Figura 4.60 - Curva reológica da resina Resafen contendo 15 % de catalisador
e 10 % de etileno glicol.

A Tabela 4.16 apresenta os valores do tempo de gelificação, obtidos no
ponto de cruzamento dos módulos elástico ( G' ) e viscoso ( G" ).

Tabela 4.16 - Valores do Tempo de Gelificação e de G' / G" Crossover
Amostra

Tempo de
gelificação (min)

G', G" crossover
(KPa)

Cascophen 10% catalisador
10,5% etileno glicol

120,5

11,73

Cascophen 10% catalisador
18,5% etileno glicol

154,8

1,93

Resafen 16% catalisador 10%
etileno glicol

33,8

2,07

Resafen 15% catalisador 10%
etileno glicol

40,1

1,64
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Observou-se que os valores de tempo de gel, obtidos através dos ensaios
reológicos, mostraram-se inferiores aos obtidos na otimização com restrição
das variáveis de resposta. A explicação para essa constatação é que o teste
reológico consegue detectar o início da gelificação em níveis microscópicos,
enquanto que na aferição visual, a constatação da gelificação só é percebida
em níveis macroscópicos, ou seja, quando o aspecto da amostra como um todo
encontra-se num estado borrachoso. Apesar desse último ser um método mais
simples, usualmente empregado na indústria, esse tipo de determinação tornase muito difícil, de modo que, definir visualmente se já houve gelificação tornase bastante complicado.
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5.1. Conclusões
A partir dos resultados obtidos e discutidos no Capítulo 4, as seguintes
conclusões foram destacadas:

1. Para os sistemas formados pela resina Cascophen e Resafen, o aumento
do percentual de plastificante acarretou um aumento do tempo de gel,
sendo esse aumento mais expressivo para sistemas com menores
percentuais de catalisador;

2. Em relação à temperatura de transição vítrea dos sistemas de resina
Cascophen, curados a 30 C
° , para 10 % de catalisador, não

houve

influência do teor de plastificante. Além disso, as temperaturas de transição
vítrea para 10 % de catalisador, independente do teor de plastificante, foram
maiores do que para 30 % de catalisador. Nesse caso, o próprio catalisador
pode também estar atuando como um plastificante. Comportamento
semelhante foi verificado para os sistemas da resina Cascophen curados a
220 C
°;

3. Para os mesmos sistemas citados no item anterior, em relação ao módulo
elástico, o aumento do percentual de catalisador acarretou o decréscimo do
mesmo. Porém, para qualquer teor de plastificante, o módulo elástico
mostrou-se superior para 10 % de catalisador em relação a 30 % do
mesmo. Quanto maior a quantidade de catalisador, mais rápida será a cura.
Com isso, a densidade das ligações cruzadas formadas será baixa, levando
a uma baixa rigidez do material. O mesmo comportamento foi observado
para os sistemas dessa mesma resina curados a 220 C
°;
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4. Quanto aos sistemas de resina Resafen curados a 30 C
° , os val ores de
temperatura de transição vítrea obtidos para os diferentes percentuais de
catalisador e plastificante foram muito próximos entre si. Por esse motivo,
pode-se dizer que o aumento do percentual de etileno glicol não influenciou
a temperatura de transição vítrea;

5. Em relação ao módulo elástico para os sistemas de resina Resafen curados
a 30 C
° , o aumento do percentual de plastificante causou uma ligeira queda
no mesmo, sendo essa queda um pouco mais acentuada para 15 % de
CO9. Para 25 % de CO9, independente do percentual de etileno glicol, os
valores de temperatura de transição vítrea e do módulo elástico foram
maiores do que para 15 % de CO9;

6. Nos sistemas de resina Resafen curados a 150 C
° , observaram -se dois
comportamentos distintos para a temperatura de transição vítrea. Para 15 %
de catalisador, o aumento do percentual de plastificante levou ao aumento
da Tg, enquanto que para 25 % de catalisador, o comportamento foi inverso.
Em ambos os percentuais de catalisador, o módulo elástico decresceu com
o aumento do teor de plastificante. Tanto Tg como E' foram superiores para
15 % de catalisador, independentemente do teor de plastificante;

7. Com relação aos valores obtidos na otimização das variáveis de resposta
para os sistemas de cura das resinas Cascophen e Resafen, houve um
aumento da temperatura de cura, uma diminuição do módulo elástico e um
aumento da temperatura de transição vítrea;

8. Os compósitos bidirecionais apresentaram os maiores valores de módulo
elástico a 30 C
° , seguidos pelos compósitos unidirecionais, aleatórios e por
último, os sistemas sem reforço;

9.

Para os compósitos de resina Cascophen curados a 30 C
° , o s va lores da
Tg foram semelhantes aos do sistema curado sem fibras. Dessa forma,
concluiu-se que as fibras não alteram a Tg da matriz;
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10. Em relação aos compósitos da resina Cascophen curados a 220 C
° , as
temperaturas de transição vítrea também foram próximas ao sistema curado
sem fibras, exceto para os compósitos aleatórios cuja Tg foi próxima a dos
compósitos curados a 30 C
°;

11. A grande área sob as curvas de tan delta representa grande mobilidade
molecular do material que pode absorver e dissipar melhor a energia e, que
o mesmo possui baixo grau de cura. Apesar da elevada temperatura de
cura, o alto percentual de plastificante nos compósitos de resina Cascophen
curados a 220 C
° contribuiu para a flexibilidade do ma terial e
consequentemente, menor módulo elástico. A magnitude de tan delta foi
menor para os presentes compósitos curados a 220 C
° do que para aqueles
curados a 30 C
° . Conclui-se que os compósitos curados a 220 ° C possuem
maior grau de cura que os compósitos curados a 30 C
° , como era de se
esperar;

12. Na região de transição vítrea, o módulo elástico decresceu e em seguida
tornou a subir indicando o reinício da cura à medida que a temperatura
aumenta para ambos os compósitos de resina Cascophen, porém de forma
mais tênue para aqueles curados a 220 C
° . Novamente foi possível concluir
que o grau de cura dos compósitos curados a 220 C
° foi mai or que os
curados a 30 C
° , como já confirmado pelos valores da Tg;
13. A presença de dois picos detectados na curva tan delta para alguns
compósitos de resina Resafen pode ser um indício de alguns fatores, tais
como: heterogeneidade da amostra, mudanças na sua geometria, na tensão
interna induzida pelo aquecimento da mesma ou um indicativo de
degradação das ligações matriz-fibra resultando no desprendimento das
fibras;

14. Nos compósitos de resina Resafen bidirecional e aleatório curados a
150 C
° , as curvas do módulo elástico apresentaram queda na região de
transição vítrea, voltando a subir após 150 C
° , significand o que o reinício da
cura deu-se a partir dessa temperatura;
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15. Comparando os valores de Tg e E' obtidos na otimização com aqueles
obtidos experimentalmente, os resultados mostraram-se satisfatórios. A
menor diferença de temperatura e de E' foi 1,1 C
° e 0,03 GPa, obtida para a
resina Resafen curada a 30 C
° . A maior diferença de tem peratura foi
16,5 C
° , para a resina Resafen curada a 150 C
° e a mai or diferença de E',
foi 0,46 GPa, para a resina Cascophen curada a 220 C
°;

16. As curvas de DSC dos sistemas de cura formados pelas resinas
Cascophen e Resafen apresentaram duas transformações: a primeira,
exotérmica, associada à formação das ligações cruzadas, e a segunda,
endotérmica, referente à evaporação da água presente na formulação da
resina e formada durante as reações de condensação para a formação das
ligações cruzadas;

17. Ainda em relação às curvas de DSC, as temperaturas correspondentes aos
picos exotérmico e endotérmico, foram bastantes semelhantes nos quatro
sistemas de cura analisados.

18. Nos testes reológicos, os valores de tempo de gel foram inferiores aos
obtidos na otimização, haja vista que os tempos de gelificação empregados
na otimização foram determinados visualmente. Embora esse seja o
método mais simples, freqüentemente empregado na indústria, esse tipo de
determinação é muito difícil, ou seja, definir visualmente se já houve
gelificação é muito complicado;

5.2. Sugestões para Trabalhos Futuros
A continuidade deste trabalho é de suma importância, para que se possa
compreender melhor o comportamento desses materiais que possuem grande
potencial para serem substitutos das estruturas metálicas convencionais. A
seguir, serão descritas algumas propostas:

125

Capítulo 5

Conclusões e Sugestões

1. Realização de ensaios de microscopia eletrônica de varredura (MEV) nos
corpos de prova, oriundos dos compósitos e dos sistemas sem fibra, obtidos
nesta dissertação a fim de analisar se os mesmos são homogêneos, uma
vez que mesmo no caso de resinas puras, o plastificante pode formar algum
aglomerado;

2. Realização de testes mecânicos de tensão dos compósitos obtidos;

3. Estudo da cinética de cura, nos modos isotérmico e não isotérmico, dos
sistemas formados pelas resinas Cascophen e Resafen, com o objetivo de
avaliar a influência dos percentuais de catalisador e etileno glicol na cinética
dos mesmos;

4. Análise termogravimétrica acoplada à espectrometria de massas, de forma
a determinar os gases evoluídos durante a queima e o início da degradação
desses compósitos;

5. Ensaios de espectrometria ao infravermelho para avaliar mudanças na
composição dos materiais com o tempo de cura;

6. Avaliação da influência do percentual de fibras nas propriedades mecânicas
dos compósitos;
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