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RESUMO 

Silva, R. F. (2019). Otimização de resina epoxídica com microfibrila de celulose 

para uso em processo de infusão assistida por vácuo. Dissertação (mestrado) 

– Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2019. 

O apelo por novos materiais está hoje amplamente atrelado à utilização de 

compósitos poliméricos sustentáveis e ambientalmente amigáveis, tais como os 

reforçados com celulose, um material natural abundante de baixo custo e impacto 

ambiental, exibindo excelente relação resistência/peso. Nesse contexto, este 

estudo analisou a influência da adição de micro/nanofibrilas de celulose oriundas 

de pinus do tipo hardwood como agente de reforço de uma matriz de resina epóxi. 

O nanocompósito foi preparado via deposição de resina em diferentes 

percentuais em peso de celulose, quais sejam, 0,5, 0,75 e 1%. A celulose 

micro/nanofibrilada originalmente comercializada na forma de dispersão em água 

passou por troca de solvente de modo a facilitar sua dissolução na resina. A 

análise termo-dinâmica-mecânica indicou um aumento significativo do módulo 

de armazenamento do nanocompósito com 0,75% MFC relativamente à matriz 

polimérica de epóxi, acompanhado da redução do pico de tangente de delta, 

evidenciando um aumento da densidade de ligações cruzadas da resina pela 

adição da segunda fase fibrilar (eficiência de cura). Análises térmicas de 

calorimetria de varredura diferencial e reológicas mostraram que as fibrilas de 

celulose retardam o processo de formação das ligações cruzadas (taxa de 

cura) da resina epóxi confirmando assim os resultados termo-dinâmicos-

mecânicos. Isso leva a vantagem em termos de aumento do tempo de trabalho 

durante o processo de manufatura. Superfícies de fratura criadas sob condições 

criogênicas (-196˚C) foram avaliadas via microscopia eletrônica de varredura, 

enquanto filmes de resina manufaturados por spin coating foram investigados 

por microscopia de força atômica. As inspeções revelaram elevada concentração 

de nanoaglomerados nas amostras de 1% MFC, sendo estas responsáveis pela 

redução do grau de densidade de ligações cruzadas. Esta concentração foi 
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estabelecida como condição limite para essa classe de nanocompósitos de modo 

a obter-se homogeneidade microestrutural e máxima eficiência de cura e, 

provavelmente, desempenho mecânico otimizado. 

 

Palavras chave: comportamento reológico; grau de cura; microfibrila de celulose; 

nanoaglomerados; resina epóxi. 
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ABSTRACT 

Silva, R. F. (2019). Epoxy resin optimization with cellulose microfibril devised 

to vacuum-assisted infusion process. Dissertation (Master of Science) - São 

Carlos School of Engineering, University of São Paulo, São Carlos, 2019. 

 

The appeal for new materials today is largely linked to the use of environmentally 

friendly and sustainable polymer composites, such as cellulose, an abundant 

natural material of low cost and environmental impact, exhibiting excellent strength 

/ weight ratio. In this context, this study analyzed the influence of the addition of 

hardwood cellulose micro / nanofibrils as a reinforcing agent for epoxy resin 

matrix. The nanocomposite was prepared via resin casting in different percentages 

by weight of cellulose, 0.5, 0.75 and 1%. The micro / nanofibrillated cellulose 

originally marketed as water dispersion underwent solvent exchange in order to 

facilitate its dissolution in the resin. The thermo-dynamics-mechanical analysis 

indicated a significant increase of the nanocomposite storage modulus with 

0.75%wt MFC relative to the pure polymer matrix, accompanied by the reduction 

of the delta tangent peak, evidencing an increase in the density of crosslinks of 

the resin by the addition of the second fibrillar phase. Thermal analyzes by 

differential scanning calorimetry and rheology showed that cellulose fibrils delay 

the crosslinking process of the epoxy resin, thus confirming the thermo-dynamic-

mechanical results, with the additional advantage of increasing the working time. 

Fracture surfaces created under cryogenic conditions (-196˚C) were evaluated by 

scanning electron microscopy, and resin films manufactured by spin coating were 

investigated by atomic force microscopy. The inspections revealed a high 

number of nanoclusters in samples of 1%wt MFC, responsible by reducing the 

degree of crosslinking density. This concentration was established as a limiting 

condition for this class of nanocomposites in order to obtain microstructural 

homogeneity, maximum curing efficiency and, probably, optimized mechanical 

performance. 

Keywords: cure degree; epoxy resin; microfibrillated cellulose; nanoclusters; 
rheological behavior. 
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1. INTRODUÇÃO TEÓRICA FUNDAMENTAL 

 

1.1 Considerações Iniciais 

Devido à necessidade por novos materiais sustentáveis, de baixo custo e 

otimizados, a utilização dos materiais compósitos tradicionais vem sofrendo uma 

grande transformação. Mediante essa necessidade e a procura por novos 

compósitos, pesquisas com materiais renováveis e que otimizem as propriedades 

mecânicas e térmicas cresce diariamente. Por exemplo, o grupo de pesquisa 

GECOM (Grupo de Materiais Compósitos Engenheirados do SMM-EESC-USP) em 

que se desenvolveu a pesquisa original que deu origem à presente dissertação de 

mestrado, demonstrou recentemente que adicionar celulose microfibrilada (MFC) 

diretamente na superfície de fibras de vidro (FV) e fibras de carbono (FC) por 

imersão em suspensão aquosa de celulose antes da infusão de resina epóxi,  

aumentou substancialmente a adesão interfacial entre fibra e matriz, levando à 

melhoria considerável das propriedades mecânicas de compósitos híbridos 

hierárquicos de baixo custo (URIBE et al., 2017a, 2017b; URIBE et al, 2017; URIBE 

et al, 2016, RPI2405 - notificação de deposito de pedido de patente). 

O potencial de uso da MFC como reforço de matrizes poliméricas que 

possam ser utilizadas nos compósitos acima descritos tem sido demostrado na 

literatura para, particularmente resinas epoxídicas (YEO et al., 2017; SABA et al., 

2017; HUANG, 2015; WEI, 2014; MISSOUM et al., 2013; XU et al., 2013; LU & 

DRZAL, 2010; LU et al., 2008a; BLEDZKI & GASSAN, 1999), e foi explorado no 

presente estudo.

O sucesso do presente projeto poderá dar origem a trabalho cientifico futuro 

em que MFC seja conjuntamente utilizada no reforço da matriz epoxídica (YEO et 

al., 2017; SABA et al., 2017; HUANG, 2015; WEI, 2014; MISSOUM et al., 2013; XU 

et al., 2013; LU & DRZAL, 2010; LU et al., 2008a; BLEDZKI & GASSAN, 1999) e no 

seu interfaceamento com fibras micrométricas de alto desempenho (ex. carbono, 

vidro) (URIBE et al., 2017a, 2017b; URIBE et al, 2017; URIBE et al, 2016, 
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RPI2405 - notificação de deposito de pedido de patente; (BETTI et al., 2013; KIM; 

SUZUKI & TAKEMURA, 2012; TAKAGAKI et al, 2008; CARVELLI et al, 2018; CARVELLI 

et al, 2016; GABR et al, 2010b; GABR et al, 2010c; GABR et al, 2010a; DESIREÉ et al, 

2018; TAKAGAKI et al, 2008; KIM et al, 2012). 

Este seria então um projeto de pesquisa futuro pelo GECOM e inédito na literatura 

mundial, visto que iniciativas desta natureza nunca foram realizadas, mas sim ou 

empregaram MFC no fortalecimento de matrizes termorrígidas, ou no interfaceamento 

delas, conforme acima citado. 

Microfibrila de celulose (MFC) vem, portanto, ganhando força no campo dos 

materiais compósitos devido ao seu baixo custo em comparação as fibras sintéticas, fácil 

obtenção e principalmente por ser proveniente de fontes naturais, por exemplo cana de 

açúcar, eucalipto, sisal e linho. Além dessas vantagens a MFC apresenta propriedades 

físicas significativas tais como, baixa densidade, boas propriedades tribológicas devido à 

baixa abrasividade dos compostos de celulose, não toxidade, biodegradabilidade e 

diâmetros da ordem de 10 a 300 nm (CHANKLIN et al, 2009). 

No entanto, a celulose apresenta caráter altamente hidrofílico e baixa 

compatibilidade com matrizes poliméricas hidrofóbicas (ABDELMOULEH et al., 2004) 

(ARSHAD, 2011a; AWAD et al., 2019; KALKA et al., 2014; KANGAS et al., 2014; 

KULKARNI; DIXIT, 2015; LAVOINE et al., 2012; MOON et al., 2011a; PLACKETT, 2010), 

tal como as resinas epoxies, gerando grandes limitações de aplicação desses materiais 

(ABDELMOULEH et al., 2004; KANGAS et al., 2014; LAVOINE et al., 2012) (ARSHAD, 

2011b; ISLAM; ALAM; ZOCCOLA, 2013; KALKA et al., 2014)(PLACKETT, 2010). 

Sabe-se que a MFC, devido a sua grande área superficial e elevada concentração 

de grupos hidroxila (OH-), possui afinidade pela água, o que resulta em um material com 

elevada higroscopicidade. Além disso, o grande número de grupos OH- facilita a interação 

com alguns solventes orgânicos e polares, tais como os álcoois, acetona e éteres, 

minimizando o efeito da água e facilitando a extração da mesma quando realizada troca 

de solventes. Isso facilita a compatibilidade com as resinas poliméricas de caráter 

hidrofóbico (YEO et al., 2017; SABA et al., 2017; HUANG, 2015; WEI, 2014; MISSOUM 

et al., 2013; XU et al., 2013; LU & DRZAL, 2010; LU et al., 2008a; BLEDZKI & GASSAN, 
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1999; KANGAS et al., 2014; LAVOINE et al., 2012; MOON et al., 2011b; PLACKETT, 

2010; LAVANYA et al, 2011; ARSHAD, 2014; AWAD et al, 2019; KALKA et al, 2014). 

Na presente dissertação de mestrado, o foco recairá sobre os efeitos da presença de 

MFC no comportamento termomecânico e reológico de uma matriz de resina epoxídica, 

dando origem um nanocompósito. Materiais compósitos são então definidos na 

sequência deste texto. 

Posteriormente, os componentes básicos do nanocompósito epóxi + MFC, a ser 

obtido e avaliado no presente estudo, são descritos detalhadamente. Após essa 

descrição, os conceitos fundamentais da interfase entre fibra de reforço (naturais e 

artificiais) e matriz polimérica serão estabelecidos e descritos com base na literatura 

pertinente. 

Ainda, os avanços mais recentes obtidos em nível mundial no campo de interesse 

da pesquisa ora apresentada (nanocompósitos epóxi + MFC), serão subsequentemente 

reportados com base na literatura disponível sobre o assunto. Por fim, conceitos básicos 

do processo de infusão de resinas liquidas assistida por vácuo - RIFT, serão introduzidos. 

 

1.2 Materiais compósitos 

De maneira geral os materiais compósitos são definidos como uma combinação 

de dois ou mais materiais que possuem características distintas, em que as propriedades 

resultantes são superiores às dos componentes isoladamente. As fases matriz e reforço 

mantêm suas propriedades físicas, químicas e mecânicas após serem agregadas, sendo 

a matriz responsável por fornecer estrutura, acabamento, proteção e transferência de 

solicitação mecânica às fibras de reforço. Matriz e reforço são imiscíveis entre si, 

garantindo assim contornos muito bem definidos entre as duas fase (MOON et al., 

2011b). 

Diferentes tipos de fibras sintéticas são utilizados na manufatura dos materiais 

compósitos, como fibra de carbono, de vidro e de aramida. Estas podem ser classificadas 

em fibras contínuas, descontínuas ou curtas. Uma visão geral de sua aparência e os 

arranjos que podem ser utilizados nos materiais compósitos são mostrados na Figura 1. 
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Figura 1. Diferentes geometrias de reforço na forma de fibras (CAMPBELL, 2010a). 

 

Os compósitos com base em reforço fibroso contínuo (compósitos estruturais) 

apresentam-se geralmente na forma de estruturas laminadas, isto é, fibras de alto 

desempenho imersas em uma matriz contínua formando uma camada individual, sendo 

o conjunto de camadas empilhadas de maneira ordenada e racional. A orientação das 

camadas de fibras tem um efeito significativo sobre as propriedades mecânicas do 

laminado compósito. Por exemplo, os laminados unidirecionais são mais rígidos e 

mecanicamente mais resistentes na direção 0º (ou seja, de aplicação do esforço 

mecânico), já que a carga é essencialmente suportada pelas fibras. Em contraste, a carga 

seria resistida mais pela matriz polimérica, de módulo de elasticidade muito inferior ao 

das fibras de reforço, na direção de 90°, quando a força é aplicada perpendicularmente 

ao eixo das últimas. O emprego de laminados multidirecionais garantiria então que o 

equilíbrio das cargas mecânicas, também multidirecionais, fosse atingido 

independentemente das direções de aplicação das mesmas (CAMPBELL, 2010a). 

A compatibilidade química entre a matriz e as fibras representa um fator importante 

para a transferência e distribuição de carga mecânica da matriz para as fibras de reforço 
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e de fibra a fibra. Para fibras naturais como a celulose, a compatibilidade entre a fase de 

reforço e a matriz garante uma boa dispersão e uma efetiva transferência e distribuição 

de cargas conforme anteriormente mencionadas. Além disso, a baixa interação química 

entre a matriz e as fibras levam a formação de aglomerados (PANDEY et al., 2015). 

Atualmente, resinas termorrígidas, vêm sendo reforçadas com fibras naturais, 

notadamente celulose (o polímero natural mais abundante do planeta) na forma de nano 

e microfibrilas, de modo a se aproveitarem suas notáveis propriedades tais como, farta 

disponibilidade, baixo preço e reduzido impacto ambiental devido a seu elevado potencial 

de biodegradabilidade (AWAD et al., 2019; YEO et al, 2017; SABA et al., 2017; HUANG, 

2015; KALKA et al., 2014; KANGAS et al., 2014; LU et al., 2013; MISSOUM et al, 2013; 

XU et al., 2013; LAVOINE et al., 2012; ARSHAD, 2011a; MOON et al., 2011a; LU & 

DRZAL, 2010; PLACKETT, 2010; ASKELAND & DRZAL, 2008; BLEDZKI & GASSAN, 

1999). 

 

1.3 Matriz epóxi 

Dentre as classes de matrizes poliméricas utilizadas em materiais compósitos têm-

se as matrizes termorrígidas, tal como a epóxi (EPX), a qual se caracteriza por possuir 

ótimo balanço de propriedades mecânicas, químicas e térmicas. O grupo EPX consiste 

em um anel com três componentes no qual um dos elementos é o oxigênio e os outros 

dois são os átomos de carbono (Fig.2) (NARESH & HAM, 2016). 

 

 

 

 

Figura 2. Estrutura química do grupo epoxídico (NARESH & HAM, 2016). 
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Dentre as diferentes resinas EPX existentes a mais comum é denominada diglicidil 

éter de bisfenol A (DGEBA) (Fig.3) obtida pela reação  entre epicloridrina e  bisfenol A, 

que é facilmente polimerizada e reticulada com um amplo número de espécies químicas, 

entre as quais estão as poliaminas (ANSARI et al., 2014). 

 

 

Figura 3. Estrutura química da resina EPX comercial (DGEBA) (LU et al, 2008a) 

 

A elevada capacidade de se permear por entre fibras de reforço e a baixa 

viscosidade favorecem a aplicação da DGEBA em geometrias complexas e de diferentes 

aplicações industriais, tais como aeronáutica, aeroespacial e esportiva. Antes da cura, as 

resinas EPX estão na forma de oligômeros que são polímeros de baixa massa molar; 

uma vez em contato com os agentes de cura os anéis epoxídicos se abrem e reagem 

com os grupos funcionais presentes. Essa reação exotérmica consiste na formação das 

ligações cruzadas e permite a cura da resina. 

Para polímeros termorrígidos, como resinas EPX curadas com amina, o 

comportamento de solidificação durante a cura define a janela de processamento e 

determina as propriedades do produto. 

A Tabela 1 apresenta as propriedades mecânicas de algumas das resinas 

sintéticas mais utilizadas na manufatura de materiais compósitos. 

 

Tabela 1. Propriedades de resinas de alto desempenho 

Resinas Resistencia a 

tração (MPa) 

Modulo elástico 

(GPa) 

Densidade 

(g/cm3) 

Epóxi 80 3,5 1,17 

Poliéster 65 3,5 1,10 

Vinílica 85 3,4 1,03 

Fonte: (HUNTSMAN, 2012). 
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Os dois principais eventos que ocorrem durante a reação de polimerização e de 

reticulação de termorrígidos são a gelificação e a vitrificação ilustrados na figura 4. Na 

gelificação (figura 4b) inicialmente há reação entre grupos reativos epóxi e endurecedor 

para que cadeias poliméricas maiores e de maior massa molar sejam formadas. Além 

disso enquanto o composto encontra se em estado líquido a reação é controlada pela 

cinética química, apresentando uma transição do estado  líquido para o estado 

“borrachoso” (ELLIS, 1993). A gelificação é um evento bem caracterizado e não 

reversível, que ocorre em um certo grau de conversão e apresenta um aumento infinito 

do massa molar do polímero (HARRAN & LAUDOUARD, 1986; WINTER, 1987). O 

segundo evento ilustrado na figura 4c é a vitrificação que consiste na transformação do 

material líquido ou “borrachoso” para um material com comportamento vítreo, ou seja, as 

cadeias poliméricas depois de aumentarem de tamanho e massa, passam a formar uma 

rede tridimensional, limitando a movimentação das cadeias adjacentes e diminuindo a 

cinética de reação. A partir desse ponto as reações serão regidas pela difusão dos 

reagentes para os centros ativos (LÓPEZ et al., 2002). Não é necessário apenas que a 

reorientação mútua de grupos potencialmente reativos ocorra, mas um requisito prévio é 

que eles deveriam se difundir juntos de modo que eles estão dentro de uma "zona de 

reação" (CHIU et al, 1983). De acordo com Chiu e colaboradores, o coeficiente de difusão 

da menor molécula livre com um grupo reativo que terá o maior efeito na taxa global de 

reação. A maior parte da discussão sobre o fator que afeta o início do controle da difusão 

da taxa de cura de resinas epoxídicas considerou apenas o aumento da viscosidade de 

cisalhamento da mistura reagente. No entanto, é uma "viscosidade molecular local" que 

determinará a taxa de difusão da menor molécula reativa para um sítio reativo em uma 

molécula oligomérica. 
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Figura 4. (a) início da cura; (b) gelificação; (c) vitrificação; (d) cura completa (MAY, 1998). 

Na vitrificação, quando a diferença entre a temperatura de cura e a temperatura 

de transição vítrea se torna 'pequena', a mobilidade molecular é reduzida e as reações 

de cura se tornam controladas por difusão. A cura passa a ocorrer a uma taxa muito 

pequena nessa fase e então a temperatura de transição vítrea (Tg) excede a temperatura 

de cura (Tc). Inicialmente, quando Tc>Tg, as taxas das reações de cura são 

cineticamente controladas pela estequiometria, porém quando Tg>Tc a taxa de cura será 

controlada pela difusão; além disso, se a temperatura de cura (Tc) for muito baixa, a 

vitrificação pode ocorrer antes da gelificação, a qual pode ser inibida (ELLIS, 1993). 

Outro importante fator relacionado à matriz é o tempo de trabalho, também 

chamado de pot life ou working life, que corresponde ao tempo que um sistema de resina 

termorrígida catalisada permanece com viscosidade baixa o suficiente para ser aplicada 

em processos de manufatura, como a infusão de resina liquida assistida a vácuo (a ser 

descrito ao final deste capitulo), o enrolamento filamentar e a pultrusão (ADAMS et al., 

2001). Para esses processos, tempo de trabalho curtos  podem implicar em perda de 

propriedades do material compósito devido à ausência de permeabilidade e formação de 

vazios durante a manufatura (CAMPBELL, 2010b). A resina ideal para processos de 

infusão deve possuir uma baixa viscosidade para permitir o fluxo através do molde e a 
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impregnação completa da pré-forma de fibras secas, além de um tempo de trabalho longo 

o suficiente para permitir a permeabilidade completa das fibras e uma baixa liberação de 

voláteis, afim de minimizar a formação de vazios e porosidade (POPHAM, 2019). 

Algumas técnicas utilizadas para determinar o grau de cura e o ponto de 

gelificação das resinas são as análises térmica e reológica. A partir da calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) e dos ensaios reológicos determina-se a cinética de cura, 

os tempos de gelificação (gel time) e vitrificação, assim como a viscosidade e a 

temperatura de transição vítrea (Tg) da matriz polimérica (COSTA et al., 2003). 

Na análise reológica a mobilidade molecular é medida em função do tempo, onde 

a alteração da mobilidade molecular indica a alteração da viscosidade durante a cura 

(LEALI et al., 2005). 

Afim de complementar o monitoramento dessas transições, uma das técnicas mais 

utilizadas é a Análise Térmica Dinâmico Mecânica (DMTA) (LÓPEZ et al., 2002). Para 

um material sujeito à solicitação mecânica, esta técnica fornece dados como módulo de 

armazenamento E’, módulo de perda E” e coeficiente de atrito interno (tan δ = E”/E’). O 

processo de cura de um polímero termorrígido promove mudanças nos valores de E’ e 

E”, podendo indicar, através de tan δ, valores de tempo de gelificação (tg) e de tempo de 

vitrificação (tv). (HARRAN & LAUDOUARD, 1986; PASCAULT et al, 2002). 

 

1.4 Microfibrila de celulose (MFC) 

A celulose é um polímero natural polissacarídeo, abundante, barato, reciclável e 

biodegradável, obtida de fontes naturais, tais como algodão, sumaúma, sisal, fique, 

agave, linho, juta, kenaf, cânhamo, rami, vime, fibras de videira, fibras de coco, arroz, 

cevada, trigo, palhas, bambu, grama e madeira. Um esquema de estrutura hierárquica 

da celulose a partir de uma fibra vegetal é fornecido na figura 5 (LAVOINE et al., 2012). 
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Figura 5. Esquema de estrutura hierárquica de celulose ( LAVOINE et al., 2012). 

 

Dentre as estruturas derivadas da celulose (Figura 6), têm-se a microfibrila de 

celulose (MFC), a celulose bacterial (CB), as nanofibrilas de celulose (NFC) e os 

nanocristais cristais de celulose (CNC) (FAVIER et al., 1997). 

 

Figura 6. Estrutura química da celulose (FAVIER et al., 1997). 

 

A sequência de obtenção destas estruturas a partir da fonte natural celulósica é 

mostrada na Figura 7. Inicialmente ocorre a extração da celulose das paredes da madeira 

via processos mecânicos cíclicos e de alta pressão. A produção de MFC por fibrilação da 

celulose requer tratamento mecânico. No entanto, dependendo da matéria prima e do 

grau de processamento, tratamentos químicos podem ser aplicados antes da fibrilação 
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mecânica. Esses processos químicos visam produzir celulose purificada, como polpa de 

celulose branqueada, que pode então ser processada posteriormente (HENRIKSSON et 

al., 2007). Após a formação da polpa, a hidrólise ácida pode ser aplicada com a finalidade 

de quebrar as porções amorfas da MFC, obtendo-se a CNC com elevada cristalinidade e 

aspecto muito menor que a MFC (NAKAGAITO, 2005; BHATNAGAR & SAIN, 2013). 

Outra forma de produção da nanocelulose é por meio de bactérias, onde é possível se 

obter as nanofibras sem a necessidade de processos mecânicos ou químicos. Muitas 

bactérias podem ser empregadas para obtenção da nanocelulose, mas apenas a 

Gluconacetobacter Xylinus é capaz de produzir em escala industrial, devido a alterações 

e adaptações genéticas dessas bactérias (IRIS et al., 2013). 

 

Figura 7. Processos de obtenção derivados celulósicos a partir da matéria-prima original e 

vistas microscópicas dos produtos fibrilares da celulose (WEI, 2014). 
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Cabe enfatizar que ambas, NFC e CNC derivam do tratamento termo-químico-

mecânico da MFC, o que implica num custo muito mais reduzido de produção desta 

última. De fato, isso incitou o autor desta dissertação a utilizá-la na busca de compósitos 

de matriz polimérica de baixo custo e maior disponibilização ao mercado consumidor, o 

qual pode ser inclusive grandemente ampliado por aquelas características supracitadas. 

De acordo com HENRIKSSON et al. (2007) as características da MFC não 

dependem apenas da origem biológica, mas também do processo de desintegração 

utilizado para separá-las e homogeneizá-las.  

A MFC foi obtida pela primeira vez na década de 80 (SIQUEIRA et al, 2010) a 

partir da madeira que é a principal matéria prima para produção de MFC. Entretanto, a 

MFC produzida a partir de fibras agrícolas tais como a de cana de açúcar (Saccharum 

officinarum), são de mais fácil obtenção, já que a celulose está localizada na parede 

principal dessas fibras, enquanto na madeira ela se encontra na parede secundária, 

necessitando maior energia para sua extração. Além disso, a produção de MFC pode ser 

realizada via processos mecânicos ou químicos, sendo a combinação de ambos mais 

rentável e eficaz. A utilização de energia para obtenção da MFC é muito alta, justificando 

o emprego de tratamentos químicos intermediários com a finalidade de diminuir o 

consumo energético. 

A MFC apresenta regiões amorfas e cristalinas em sua estrutura (Figura 8) e uma 

grande heterogeneidade devido ao processo de desfibrilação mecânica. As cadeias de 

celulose estão empacotadas junto aos cristalitos, nas regiões cristalinas, e são 

estabilizadas por uma forte e complexa rede de ligação de hidrogênio intra- e 

intermolecular. As propriedades físicas da celulose são fortemente influenciadas pela sua 

cristalinidade e orientação cristalina (FAVIER et al., 1997). 

 

Figura 8. Regiões amorfas e cristalinas das cadeias poliméricas da celulose (KANGAS et al, 

2014). 
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O diâmetro das microfibrilas mais da MFC varia de 10 a 300 nm, e o comprimento 

das fibras é ordem de vários micrômetros (IWAMOTO et. al., 2007), o que a caracteriza 

como um material heterogêneo em forma e tamanho (Figura 9). Além dessas 

características a MFC possui elevada módulo de elasticidade, baixa densidade (Tabela 

2), reciclabilidade, renovabilidade, sustentabilidade, biodegradabilidade e baixo custo 

(BUGGY, 2006). 

 

Figura 9. MFC (WEI, 2014). 

Tabela 2. Comparação do módulo de elasticidade da celulose com outros materiais (HUANG & 

PAUL, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Conforme já adiantado, a forte natureza hidrofílica da MFC, inibe a sua dispersão 

homogênea na maioria das matrizes poliméricas não polares, gerando uma interface 

fraca entre as fases, reduzindo as propriedades químicas, térmicas e mecânicas finais 

dos compósitos produzidos. Esforços significativos para modificação química da MFC 

estão sendo realizados com a finalidade de torná-las compatíveis com a hidrofobicidade 

inerente das matrizes poliméricas termorrígidas aumentando assim a estabilidade 

Material Módulo de Young (GPa) Densidade (g/cm3) 

Aço 200 7,8 

Alumínio 69 2,7 

Vidro 69 2,5 

Celulose 138 1,5 
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higromecânica do compósito final, não obstante o elevado custo dessas modificações 

(ABDELMOULEH et al., 2004). 

 

1.4.1 Interface/Interfase 

A interface entre matriz e fibras, é particularmente importante para estruturas em 

nanoescala, uma vez que a superfície disponível é muito maior comparadas com 

estruturas microescalares. Por exemplo, as microfibrilas de celulose possuem uma área 

superficial de até 500 m2/g (SEHAQUI et al., 2011). A Figura 9 evidencia o enorme 

potencial de interação superficial da MFC. 

Para melhor esclarecer o vocabulário utilizado neste texto, será denominada 

“interface” a região de contato íntimo entre duas superfícies; note-se que está associada 

a esta região uma área, porém não um volume, dado que a espessura da interface é nula. 

Por outro lado, “interfase” é a região volumétrica existente entre duas fases, a qual se 

caracteriza basicamente por um gradiente suave de composição química, decorrente da 

interdifusão entre fases de distintas composições químicas Esta definição é ilustrada na 

Figura 10 para um sistema compósito de resina polimérica e fibras de reforço contendo 

revestimento (sizing) para intensificar a interação entre fibra e matriz. Fica então 

claramente definida uma região intermediária específica a qual denomina-se interfase. 

As propriedades da interfase são diferentes daquelas das fases vizinhas que compõem 

o material; de fato, a interfase apresenta um gradiente de propriedades ao longo de sua 

espessura, dada a existência de um gradiente associado de composição química e/ou 

dos aspectos morfológicos associados (JANCAR, 2008; LU et al, 2008b; GRISWOLD et 

al, 2005; ABDELMOULEH et al, 2005; MILLER & ISHIDA, 1991; DRZAL et al, 1983). 
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Figura 10. Interfase fibra-matriz de um compósito genérico (CAMPBELL, 2010a; DRZAL et al., 

1983). 

No presente caso desta Dissertação, a inter-difusão/entrelaçamento de MFC na 

massa polimérica epoxídica é acreditada ser um dos principais mecanismos de interação 

(física ou mecânica) entre reforço e matriz, embora reações químicas de baixa (ligações 

de hidrogênio) e alta energia (ligações covalentes) possam se efetivar entre os 

componentes do compósito.  

 

1.4.2 Compósitos poliméricos reforçados com celulose 

LU et al (2008a) trataram quimicamente MFC (5% em massa no compósito) por 

silanização para desenvolvimento de interfase fibra-matriz epoxídica, melhorando o 

módulo de armazenamento do nanocompósito. Cabe relembrar que, no presente estudo, 

optou-se por empregar MFC em baixa concentração (0,5 ,0,75 e 1% em massa) 

relativamente ao trabalho daqueles autores. 

Além disso, optou-se por empregar acetona como solvente da celulose, haja vista 

sua compatibilidade com a resina epóxi (como oposição à água originalmente 

dispersando a MFC), assim como sua fácil extração a partir da mistura EPX-MFC durante 

a agitação magnética desta. Visou-se criar uma ótima relação custo-benefício para o 



38 

 

produto final, visto que a utilização de agentes de acoplamento na MFC via de regra 

elevam substancialmente os custos do processo de obtenção do compósito 

nanoestruturado. 

Lu et al (2010) adicionaram MFC silanizada em matriz de acetato de celulose, com 

aumento do módulo elástico de 1,9GPa para 4,1GPa; além disso, a resistência a tração 

apresentou um aumento de 40% nos compósitos com adição de 2,5% em massa de MFC 

tratada. Porém, o procedimento foi custoso e envolveu inúmeras etapas de silanização e 

de troca de solvente para obtenção da MFC funcionalizada. 

HUANG (2015) funcionalizou MFC oriunda de pinos de softwood e hardwood por 

meio de troca de solvente com a utilização de Dimetilformamida (DMF). Melhora da 

resistência tração para percentuais de 3% em massa de MFC foi observada, atingindo-

se uma estabilidade dos resultados. Amostras de pinos de softwood exibiram redução da 

temperatura de transição vítrea e aumento do módulo de armazenamento em relação às 

amostras de EPX pura. 

SABA et al. (2017) adicionaram, à resina EPX, MFC liofilizada. Os resultados 

demonstraram que 0,75% em massa de MFC leva a um aumento do módulo de 

armazenamento para valores acima aos das amostras de EPX pura, 0,5 e 1% em massa 

de MFC. 

Os resultados obtidos na presente dissertação assemelham-se aos resultados 

obtidos por SABA et al. (2017), no que se refere aos efeitos do percentual de MFC. 

Porém, presente trabalho emprega diferente metodologia de dispersão da MFC na EPX, 

além de avaliar o comportamento reocinético e o grau de cura da resina com base em 

análise calorimétrica. 

LU et al (2013) estudaram fibras de celulose oriundas do bambu dispersas em 

resina EPX, empregando cargas de 10, 20 e 30% em massa de reforço. Evidenciou se 

que as fibras de celulose tratadas com NaOH e contendo silanos como agente de 

acoplamento aumentaram a resistência ao impacto e o alongamento antes da fratura por 

melhora da adesão interfacial. 

XU et al (2013) demonstram que 15% em massa de nanocristais de celulose (CNC) 

dispersos em resina EPX dobram o módulo de elasticidade da matriz. Aumento da 
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temperatura de transição vítrea de 66,5ºC para 75,5ºC também foi observado, indicando 

boa adesão interfacial entre as fases matriz e de reforço. 

HENRIKSSON et al (2008) demonstraram que um nanopaper constituído por 

celulose com diferentes massas molares apresentou elevado desempenho mecânico 

decorrente da operacionalização de mecanismos de deslizamento interfibrilar. 

Revisão realizada por KANGAS et al (2014) revela que o comportamento reológico 

de suspensões de MFC em concentrações críticas de celulose, avaliado por diferentes 

tipos de reômetros, se assemelha ao de um gel. Acredita-se que a MFC forme uma rede 

com elevada elasticidade quando em concentrações críticas, decorrente da grande 

heterogeneidade das dimensões das microfibrilas e da elevada afinidade entre elas. 

De acordo com estudos revisados por LAVOINE et al (2012), nanocompósitos 

EPX-MFC apresentam aumento de rigidez em comparação à EPX pura. Na presente 

pesquisa de mestrado, o aumento de rigidez dinâmica-mecânica foi relacionado ao 

incremento da densidade de ligações cruzadas, o qual também causou elevação da 

temperatura de transição vítrea. 

Revisão realizada por (PLACKETT, 2010) notou que as pesquisas relacionadas à 

adição de MFC em matrizes poliméricas, visam, via de regra, a fabricação de filmes finos 

para aplicações diversas, sendo que, na grande maioria dos estudos, tratamentos 

químicos complexos e de elevado custo foram aplicados. No presente estudo, entretanto, 

a adição da MFC à EPX buscou, além de melhoras nas propriedades do produto, maior 

e melhor aplicabilidade em processos de manufatura via infusão de resina líquida. 

O presente estudo buscou, assim, contribuir com a comunidade científica 

utilizando celulose, em baixas concentrações mássicas e sem tratamentos superficiais 

comparativamente à literatura vigente. A redução dos custos tanto da matéria-prima 

celulósica, como da manufatura do nanocompósito foi a força motriz original desta 

iniciativa. Além disso, as abordagens térmicas e reocinéticas aplicadas neste trabalho 

para melhor compreensão do efeito da MFC como modificador da viscosidade da resina 

durante o seu processo de cura se mostraram potente ferramentas para futuro emprego 

da resina modificada em processos de manufatura do tipo RIFT de laminados compósitos 

estruturais. 
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1.5 Infusão de resina liquida utilizando ferramental flexível (RIFT) 

Visto que um dos objetivos desta dissertação consiste na verificação do potencial 

de emprego de resina epoxídica reforçada com MFC em processos de infusão de resina 

liquida assistida por vácuo (objetivando a obtenção de laminados compósitos de ótima 

relação desempenho/custo), a técnica de infusão utilizando-se ferramental flexível (RIFT 

- Resin Infusion on Flexible Tooling) (AFENDI et al, 2005), empregada em larga escala 

pelo GECoM-SMM-EESC-USP, é brevemente descrita. O processo RIFT é realizado 

dentro de um molde fechado composto por duas partes, sendo uma das partes rígida e a 

outra, flexível. Busca-se desta forma uma redução dos custos envolvidos na fabricação 

de peças complexas em comparação, por exemplo, com métodos que utilizam duas 

partes, uma superior e a outra inferior, além de um sistema extra de injeção de resina 

(VARTM – Vaccum Assisted Resin Transfer Moulding) (NAOYA, 2008) (ZHAO et al, 

2012). 

A figura 11 ilustra de uma maneira simplificada os elementos que compõe o 

método RIFT. 

 

 

Figura 11. Adaptado (BANKS & KIRKWOOD, 2005). 

No processo RIFT, basicamente o reforço seco na forma de camadas individuais 

é posicionado sobre o molde rígido, com a sequência de empilhamento desejada. No 

Grupo de Materiais Compósitos Engenheirados (GECoM-SMM-EESC-USP), por 

exemplo, um dos moldes rígidos mais empregados é constituído por uma placa plana de 

vidro com bom acabamento superficial e bem limpa de modo a evitar que a peça 

compósita tenha aderência ao molde ao final do processo de cura. 
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Quando as fibras são posicionadas no interior do molde, deve-se garantir que 

durante a infusão o excesso de resina seja retirado do compósito, afim de se obter um 

teor de fibra entre 50 e 60%. 

Nesse contexto, são utilizados consumíveis como peelply e filmes plásticos 

perfurados que evitam que a resina que os atravessa retorne ao laminado e facilitam a 

desmoldagem da peça ao final do processo de cura ao ambiente ou após cura adicional 

em forno (pós-cura). Outra característica importante do processo RIFT consiste na 

montagem do sistema de distribuição da resina ao longo de todo o espaço geométrico da 

peça. Para isso, é necessário colocar sobre as fibras de reforço uma malha de 

distribuição (flow media) que, junto com espirodutos, ajudarão a transportar a resina 

sobre a superfície da peça, garantindo a impregnação das fibras de reforço por fluxos 

verticais, além dos horizontais. 

Antes de fechar o sistema com o molde flexível (bolsa de vácuo) é necessário a 

utilização de fita dupla face ou tacky tape, para garantir o isolamento do sistema. 

Finalmente, a resina é introduzida no molde fechado quando do acionamento da bomba 

de vácuo. O vácuo retira o ar do sistema, ao mesmo tempo em que ajuda a transportar a 

resina em direções preferenciais de fluxo, impregnando assim o reforço fibroso 

eficientemente. 

O processo RIFT segue os princípios da Lei de Darcy (ABOUORM et al, 2014) a 

qual está fundamentada sobre três parâmetros estritos: (1) a permeabilidade do 

esqueleto/pré-forma de fibras secas, (2) a viscosidade da resina, e (3) a diferença de 

pressão entre o sistema estanque e a atmosfera. Mantendo se constante esses 

parâmetros, é possível obter uma boa reprodutibilidade do processo RIFT. 

As principais vantagens do sistema RIFT em relação a maioria dos processos 

amplamente utilizados na manufatura de peças compósitas via molde aberto são:  

• Redução na emissão de compostos voláteis do sistema polimérico; 

• Utilização de qualquer tipo de material de reforço, assim como de qualquer sistema 

de resina que possua baixa viscosidade; 

• Maior fração de fibra no compósito; 

• Adequação à fabricação de peças de grande porte (leia-se grande área e pequena 

espessura); 
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• Redução de defeitos do material; 

• Reprodutibilidade em peças manufaturadas sob as mesmas condições. 

Desvantagens do processo RIFT seriam: 

• O processo é altamente sensível à entrada de ar; 

• As propriedades mecânicas e térmicas do material podem ser comprometidas pelo 

uso de resinas de alta viscosidade; 

• O fluxo irregular de resina pode resultar em regiões não impregnadas, 

comprometendo o futuro desempenho do laminado em serviço. 
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2. OBJETIVOS 

Avaliar o comportamento térmico, termomecânico e reológico de uma resina epóxi 

(EPX) com adição de segunda fase (MFC) em diferentes percentuais (respectivamente 

0,5%, 0,75 e 1% em massa). A preparação ocorreu por troca do meio aquoso, no qual a 

MFC é comercializada, para acetona com o objetivo de facilitar a completa retirada do 

solvente durante a manufatura dos nanocompósitos. Buscou-se desenvolver um método 

simplificado e de baixo custo para incorporação da segunda fase de reforço, ao contrário 

de todos os trabalhos da literatura, incluindo o mais semelhante deles (HUANG, 2015), 

que utilizou compatibilizante. Dimetilformamida. Por fim, objetivou se a avaliação da 

dinâmica de cura da matriz EPX, visando o emprego do material em processos de 

manufatura de laminados compósitos estruturais por infusão de resina líquida. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

✓ Estudar e compreender possíveis alterações no grau de cura e de estabilidade 

térmica da resina EPX pela adição de MFC, através de calorimetria exploratória 

diferencial e TGA. 

✓ Determinar os tempos de gelificação e de trabalho das misturas MFC/EPX via 

análise reológica, visando avaliar uma possível aplicação da resina modificada em 

processos de manufatura de laminados compósitos estruturais por infusão de 

resina líquida. 

✓ Avaliar as propriedades termo-dinâmico-mecânicas visando correlacioná-las ao 

grau de cura, densidade de ligações cruzadas e tempo de gelificação. 

✓ Constatar a retirada do solvente (acetona) por intermédio de espectroscopia de 
infravermelho. 

✓ Verificar a dispersão da MFC na matriz EPX, bem como a interação entre estas 
fases, por microscopias de força atômica e eletrônica de varredura. 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

3. MATERIAIS 

A matriz polimérica utilizada foi uma resina epóxi do tipo diglicidil éter de bisfenol A 

– DGEBA (70%), EPIKOTE MGS RIMR 035C, fornecida pela empresa Hexion®. 

A microfibrila de celulose extraída de pinos de hardwood foi fornecida em forma de 

polpa aquosa com concentração de 2% em massa pela empresa norueguesa 

Borregaard®. O agente de cura utilizado para reticulação da resina foi um composto 

polióxido propileno diamina (EPIKURE MGS RIMH 037), também fornecido pela empresa 

Hexion®. A tabela 3 lista os dados técnicos da resina EPX empregada neste estudo. 

Tabela 3. Dados técnicos da resina EPIKOTE MGS RIMR 035C (Hexion®) 

Densidade a 20 ̊ C 1,14 g/cm3 

Viscosidade a 25 ̊ C 100-300 cPs 

Proporção do agente de cura 100:30 (g) 

Tempo de trabalho 190-240 min 

Fonte: Hexion. (HEXION, 2016) 
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4. MÉTODOS 

O fluxograma da figura 12 esquematiza a cronologia dos procedimentos 

experimentais empregados no preparo do compósito MFC-EPX e na caracterização das 

amostras dele extraídas. 

 

Figura 12. Fluxograma de atividades realizadas neste estudo. 

 

4.1 Tratamento da MFC por troca de solventes 

A primeira etapa da manufatura do nanocompósito consistiu em realizar a troca do 

meio aquoso, na qual a MFC originalmente é comercializada, por acetona. Essa troca 

objetivou substituir a água por um solvente polar mais volátil e potencialmente de mais 

fácil extração durante o procedimento de manufatura. Inicialmente, 50 ml de solução de 

MFC em água com concentração 10 g/L, juntamente com 150 ml de acetona, foram 

adicionados ao funil de separação e agitado manualmente. A cada 3 horas separou-se a 

camada decantada de MFC do sobrenadante, e adicionou-se 150 ml de acetona. Esse 
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processo foi repetido por 3 dias. Ao final do mesmo, obteve-se um gel de MFC em 

acetona. A figura 13 ilustra a efetividade do processo de troca de solvente ao final do 

terceiro dia (figura 13b), onde observa-se que a interface entre o sobrenadante (MFC em 

acetona) e a solução aquosa contendo MFC apresenta aspecto de maior homogeneidade 

que a observada no final do primeiro dia de processo (figura 13a). 

 

 

Figura 13. (a) Interface da troca de solvente no final do primeiro dia; (b) Interface da 

troca de solvente no final do terceiro dia. 

Visando a extração do excesso de solvente, a amostra obtida pelo procedimento 

acima descrito foi rotoevaporada em um equipamento da marca YKA modelo RV 3 V a 

40 ºC, aplicando-se uma pressão negativa de 55,6 KPa. 

 

4.2 Dispersão da microfibrila na resina EPX líquida 

A etapa experimental seguinte consistiu em deixar a amostra rotoevaporada de 

MFC em banho ultrassônico por 30 minutos para desagregar eventuais aglomerados. A 

resina EPX foi aquecida a 60º C durante 30 minutos em banho de óleo em um chapa 

magnética da marca IKA modelo C-MAG HS-7, de maneira a reduzir sua viscosidade e 

facilitar a permeação da segunda fase fibrilar. Ao final dos 30 minutos a solução de MFC, 

respectivamente nas concentrações de 0,5, 0,75 e 1% em massa, foi adicionada à resina 

e agitada mecanicamente por 45 minutos. Por fim, adicionou se o agente de cura e 

manteve se a agitação mecânica por 15 minutos. 

O procedimento foi reproduzido para uma amostra de resina EPX, sem a etapa de 

adição e mistura de MFC. 
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4.3 Manufatura das amostras compósitas 

A resina EPX, bem como com adição de MFC nos três percentuais mássicos acima 

mencionados foram, respectivamente, vertidos em moldes de silicone e levados para 

uma estufa a vácuo para degasagem a -55,6 kPa e cura por 5 horas a 70º C. A figura 14 

mostra de maneira esquemática o procedimento experimental descrito até o momento. 

Amostras e corpos de prova necessários às análises e ensaios realizados para 

caracterização dos nanocompósitos foram: 

✓ TGA: 5 mg moída em almofariz. 

✓ DMA: tabletes com 60 x 13 x 2 mm3 obtidos por corte com disco diamantado. 

✓ FTIR: filmes com espessura de cerca de 500 µm obtidos por deposição. 

✓ AFM: filmes com espessura de cerca de 300 µm obtidos por spin coating. 

✓ MEV: fragmentos de fratura com 2 mm x 2 mm x 2 mm3. 

 

No caso das análises de DSC e reológica, os materiais avaliados estavam no 

estado líquido. 

 

Figura 14. Procedimento experimental para preparação da MFC e manufatura das 

amostras de resina EPX pura e com adição da segunda fase fibrilada. 

4.4 Determinação do efeito da MFC no grau de cura da resina 

Visando verificar os eventuais efeitos da adição de MFC, e de seu percentual em 

massa, no grau de cura da resina EPX, bem como a estabilidade térmica dos produtos 
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obtidos, análises térmicas e reológicas foram empregadas, cujos procedimentos 

experimentais são a seguir descritos. 

 

4.3.1 Análise por calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

Utilizou-se um equipamento da TA Instruments® modelo DSC 2910 operando com 

fluxo contínuo de nitrogênio em uma taxa de 20ml.min-1. Uma razão de aquecimento de 

10°C.min-1 a partir da temperatura ambiente até 250ºC foi empregada para as medidas 

dinâmicas de entalpia. As medições isotérmicas foram realizadas a temperatura de 70 ºC 

com taxa de aquecimento de 10ºC.min-1 durante 90 minutos e massa de 

aproximadamente 6 mg em cada ensaio. As amostras foram pesadas ainda em estado 

líquido após a adição do agente de cura, fixando-se o tempo de pesagem da mistura nas 

cápsulas de alumínio até a entrada da amostra no equipamento, de maneira a garantir a 

padronização das condições experimentais para todas as amostras avaliadas. A entalpia 

de cura (ΔH) foi obtida a partir da integral da área dos picos obtidos durante a rampa de 

aquecimento dinâmico, sendo o grau de conversão (), correspondente à porcentagem 

de duplas ligações entre átomos de carbono que foram transformadas em ligações 

simples durante a polimerização, ou seja, é uma quantificação dos monômeros no estado 

líquido que se converteram em polímero no estado sólido, foi determinado por intermédio 

das equações (1) e (2) (CHAN & HWANG, 1991; MACIEJEWSKI et al, 2015): 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑖𝑠𝑜 + 𝑄𝑑𝑖𝑛                                                  (1) 

onde, Qtotal corresponde a soma das energias liberadas durante as etapas isotérmicas 

(Qiso) - e dinâmica (Qdin): 

𝛼 = 𝛥𝐻𝑝/𝛥𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙                                                       (2) 

onde, ΔHp é a entalpia parcial e ΔHtotal é a entalpia total liberadas durante o 

aquecimento isotérmico. 

 

4.3.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

Empregou-se um equipamento da Perkin Elmer® modelo Thermogravimetric 

Analyzer Pyris com vazão contínua de nitrogênio de 20 mL.min-1 e razão de aquecimento 

de 5 ̊C.min-1 aplicada no intervalo de temperaturas de 30 ºC a 700 ºC. As amostras foram 
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cuidadosamente moídas em um almofariz para garantir uma melhor distribuição de 

tamanho e homogeneidade composicionais dos particulados. Utilizou-se nas análises 5 

mg de cada amostra. 

 

4.3.3 Análise reológica 

Utilizou-se um reômetro de tensão controlada da TA instruments® modelo AR G2. 

Foi empregada a geometria de placas paralelas com diâmetros de 25mm e com distância 

entre placas de 0,5mm. Para determinar os valores de tempo de gel da resina EPX pura 

e com adições variadas de MFC foi utilizado o método proposto por Winter e Chambon 

(WINTER, 1987), no qual o ponto de gel se estabelece no entrecruzamento de G’ (módulo 

de armazenamento) e G” (módulo de perda). Os ensaios foram executados em função 

do tempo, sob frequências constantes de, respectivamente, oscilação angular (ω=10Hz), 

temperatura (T=70°C) e deformação (Ɣ=1%), dentro do regime viscoelástico linear e em 

atmosfera inerte de nitrogênio. Para evitar que a resina fluísse para fora das placas do 

reômetro, todas as amostras foram pré-aquecidas a 70ºC durante 15 minutos antes de 

serem posicionadas no equipamento, de forma a que a viscosidade inicial do 

procedimento já estivesse levemente incrementada em função de certo grau de cura 

termicamente induzida. 

Determinou-se a viscosidade complexa (η*) da resina pura e com diferentes teores 

de MFC por meio da equação (3) (BRETAS e D’ÁVILA, 2005): 

𝜂∗ = √𝜂´2 + 𝜂´´2                                                                (3) 

onde η´ é denominada viscosidade dinâmica, equação (4), e η´´ é a viscosidade 

imaginária, equação (5) (BRETAS e D’ÁVILA, 2005): 

𝜂´ =
𝐺´´

𝜔
                                                                (4) 

𝜂´´ =
𝐺´

𝜔
                                                                (5) 

onde G’ corresponde ao módulo de armazenamento, o qual está associado à contribuição 

elástica, e G” corresponde ao módulo de perda que está associado à contribuição 

viscosa. 
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4.4 Análise térmica dinâmico mecânica (DMTA) 

A análise de DMA foi utilizada para verificar os efeitos da incorporação de MFC, e 

de seu percentual em massa, nas propriedades termomecânicas da matriz de resina 

EPX. Os módulos de armazenamento (E’), de perda (E’’) e o fator de amortecimento tan 

δ (onde δ= E’’/ E’) foram obtidos utilizando um equipamento da TA instruments® modelo 

Q800. Corpos de prova foram carregados em modo dual cantilever, com amplitude de 

deformação de 20 μm sob uma frequência de 1 Hz, taxa de aquecimento de 5°C.min-1 

aplicada na faixa de temperaturas de 0 a 150°C. A temperatura de transição vítrea (Tg) 

foi obtida por intermédio do pico da curva de tan δ contra a temperatura. A equação (6) 

foi utilizada para determinar a densidade de ligações cruzadas presentes nas amostras 

de resina EPX pura e seus nanocompósitos derivados pela adição de MFC (TANG & 

WEDER, 2010): 

𝐸𝑟 = 3𝑅𝑇𝑟𝑈𝑒                             (6) 

em que Tr corresponde à temperatura 30ºC acima da Tg, Er ao módulo de 

armazenamento na Tr, R é a constante universal dos gases (8,314 J/K.mol) e Ue é a 

densidade de ligações cruzadas. Os resultados obtidos foram confrontados àqueles 

determinados por DSC. 

 

4.5 Análise espectroscópica por infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

O objetivo foi verificar o eventual desenvolvimento de ligações químicas entre a 

MFC e a resina epoxídica, nos variados teores de adição da segunda fase, tendo-se como 

referência os sinais coletados a partir da amostra epoxídica pura. Também buscou-se 

determinar a existência de possíveis bandas relativas ao solvente utilizado durante a 

manufatura dos nanocompósitos MFC/EPX. Os espectros de FTIR foram obtidos por 

equipamento Perkin Elmer® modelo Spectrum 100 Spectrophotometer. Para aplicação 

do método de refletância total atenuada (ATR) foram manufaturados filmes finos 

utilizando deposição em placas de teflon, obtendo-se amostras com 500 µm de 

espessura e bom acabamento superficial. Varredura em comprimentos de onda de 600 

a 4000 cm-1 foi realizada com resolução de 4 cm-1. 
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4.6 Inspeção por microscopia de força atômica (AFM) 

Objetivou-se determinar a morfologia e a homogeneidade da dispersão da MFC 

na resina epoxídica, como função de seu teor crescente em massa na mistura. 

Amostras em estado líquido foram depositadas em um substrato de vidro quadrado 

com dimensões 2 cm x 2 cm, o qual foi submetido ao processo de spin coating em 

equipamento da Laurell® modelo WS-650-23, seguindo a programação de 500 rpm por 

cerca de 20 segundos, 3000 rpm por 40 segundos e, por fim, 500 rpm por 10 segundos. 

Após a preparação dos filmes, estes foram curados por 5 horas a 70ºC. 

Diferentes imagens em modalidades de altura e de contraste foram obtidas em um 

microscópio da marca Bruker® modelo ICON por intermédio do contato intermitente da 

amostra por uma sonda de silício com uma constante elástica de 40N/m equipado. Uma 

frequência de ressonância de 320 KHz foi empregada na varredura da superfície da 

amostra. 

 

4.7 Inspeção por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Utilizou-se um microscópio eletrônico FEI® modelo Inspect F50 equipado com 

uma fonte de emissão de campo FEG. As imagens foram geradas a partir de elétrons 

secundários acelerados sob voltagens entre 2 e 10 KeV. As amostras dielétricas foram 

recobertas com ouro pela técnica de sputtering usando o equipamento Quorum® modelo 

Q150RES. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Influência da MFC no grau de cura da resina EPX 

5.1.1 Análise por calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

A figura 15 apresenta as curvas de cura isotérmica a 70ºC da resina pura e de 

seus nanocompósitos com, respectivamente, 0,5, 0,75 e 1% em massa de MFC. A 

entalpia de reticulação das amostras avaliadas corresponde à área abaixo das 

respectivas curvas e limitadas pelas correspondentes linhas de base. As entalpias de 

cura são listadas na tabela 4. 

 

Figura 15. Curvas de DSC isotérmicas das amostras de resina EPX pura e dos seus 

nanocompósitos por adição de MFC. 
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Tabela 4. Entalpia de cura das amostras de resina EPX pura e dos seus 

nanocompósitos por adição de MFC. 

Amostras Entalpia (J/g) 

EPX 620 

0,5% MFC 682 

0,75% MFC 705 

1% MFC 602 

 

De acordo com os dados acima, a energia liberada (reação exotérmica) durante a 

cura das amostras contendo 0,5 e 0,75% de MFC é superior à da resina EPX pura, 

indicando que a MFC, nessas amostras, favoreceu o processo de reticulação, 

semelhantemente ao efeito observado por Omrani et al. (2008), o qual já comentado sob 

este aspecto no presente texto. 

Por outro lado, a curva de 1% de MFC apresenta uma entalpia menor até mesmo 

que a resina EPX pura. De acordo com PARAMESWARANPILLAI et al (2017), o primeiro 

fenômeno do processo de cura (gelificação) é regido pela cinética de cura, a qual é uma 

função direta da estequiometria da mistura (a qual deve ser precisamente respeitada), 

enquanto que a difusão molecular controla o segundo estágio, o de vitrificação. Como a 

MFC, e o percentual dela na mistura, afetam físico-quimicamente esses eventos, um 

estudo específico sobre este tema, a ser explorado futuramente, é sugerido pelo autor 

desta dissertação. 

A figura 16 mostra a evolução do grau de conversão (grau de cura ) das amostras 

avaliadas neste estudo, sendo  obtido a partir do correspondente valor de entalpia de 

reticulação fornecido na tabela 4. 

A ampliação do regime final do gráfico plotado na figura 16, fornecida como inserto, 

indica que amostra com 0,75% MFC apresentou 97% de conversão após 85 minutos em 

isoterma de 70ºC, sendo superior à de todos os demais nanocompósitos. Isso indica que, 

objetivando-se um máximo grau de cura da resina EPX, o percentual ideal em massa de 

segunda fase fibrilar está próximo daquele valor. 

Já as amostras de resina EPX pura, 0,5% MFC e 1% MFC apresentaram 

conversões de 91%, 90% e 92%, respectivamente. Em princípio, isso indica que essas 



57 

 

três últimas amostras possuem graus de conversão praticamente iguais ao final do 

processo de aquecimento. 

Este ponto é retomado na sequência do texto relativamente às análises 

conduzidas por reometria. 

 

Figura 16. Grau de conversão (%) x tempo (s) para a resina EPX pura e seus 

nanocompósitos contendo MFC. 

5.1.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

A figura 17 apresenta as curvas de perda de massa em função da temperatura 

para as amostras avaliadas. Nota-se que a estabilidade térmica delas é elevada, e os 

correspondentes valores de patamar superior são similares. A presença da MFC na 

resina EPX não provocou, em termos práticos, alterações no comportamento 

termodegradativo até cerca de 300ºC, o que é desejável para fins de aplicação dos 

materiais em engenharia. 

Na mesma linha de comportamento, as temperaturas inicial e final de degradação 

listadas na tabela 5 indicam, em termos práticos, que a MFC, em seus vários teores 

presentes nos nanocompósitos, não tem efeito significativo no comportamento 

termodegradativo daqueles. 
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AYDEMIR et al (2015) afirmam que somente para conteúdos acima de 3% a MFC 

passa a ter efeitos significativos no comportamento termodegradativo. Estudos de LU et 

al (2008), também demonstram a pequena influência da MFC em baixas proporções, a 

qual começa a atuar efetivamente somente para percentuais acima de 5%. 

Os resultados qualitativos do presente trabalho corroboram, portanto, os achados 

de ambas equipes de pesquisadores. 

 

Figura 17. Curvas de perda de massa em função da temperatura para a resina EPX pura e seus 

nanocompósitos. 

 

Tabela 5. Temperaturas inicial e final de degradação térmica da resina EPX pura e dos 

seus nanocompósitos. 

Amostra Tinicial(ºC) Tfinal(ºC) 

EPX Pura 313 468 

0,5% MFC 316 462 

0,75% MFC 312 468 

1% MFC 313 459 
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5.1.3 Análise reológica 

A figura 18 apresenta a variação do módulo de armazenamento (G’) e do módulo 

de perda (G”) em função do tempo para os diferentes percentuais de MFC adicionada à 

resina EPX. O tempo de gel, proposto por THOMAS et al (2008) como o tempo em que 

o sistema reológico armazena e dissipa quantidades idênticas de energia, foi 

determinado a partir do entrecruzamento daquelas curvas. 

Observa-se que para a amostra de EPX pura, bem como para aquelas com 

adições de, respectivamente, 0,5 e 0,75% de MFC (figura 18a-c) a parcela viscosa (G”) 

é predominante no início do ensaio. Entretanto, com o passar do tempo a parcela elástica 

(G’) cresce até o momento em que cruza com G”. 

Na figura 18d é possível visualizar que inicialmente a amostra com adição de 1% 

MFC exibe um comportamento predominantemente viscoelastico, onde o módulo de 

armazenamento G’ é superior ao módulo de perda G”, causado provavelmente pelo efeito 

modificador reológico da MFC, conferindo uma maior parcela elástica que viscosa à 

mistura resina mais microfibrila antes da reação de cura. 

De acordo com a ampliação da figura 18d, aproximadamente aos 28 minutos 

acontece o primeiro cruzamento entre G’ e G”, ponto a partir do qual o sistema passa a 

exibir predomínio de G” sobre G’. Esse fenômeno pode indicar o avanço da reação de 

gelificação, isto é, a geração de moléculas cada vez maiores. Pelo seu tamanho e massa 

molecular intermediários, essas moléculas podem ser consideradas oligômeros, 

apresentando consistência a meio caminho entre um líquido viscoso e um sólido elástico. 
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Figura 18.Módulos de armazenamento e de perda das amostras de EPX pura e dos 

nanocompósitos EPX/MFC. 

 

A tabela 6 lista o tempo de gel de cada amostra avaliada. 

Tabela 6.Tempo de gel da resina EPX pura e dos seus nanocompósitos determinado por 

reometria. 

Amostras Tempo de Gel (s) 

EPX pura 2948 

0,5% MFC 3050 

0,75% MFC 3578 

1% MFC 2893 

A amostra com 1% de MFC apresentou o menor tempo de gel em comparação a 

todas as demais. Conforme KARGARZADEH et al (2015), a natureza hidrofílica da 
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celulose leva à grande afinidade entre as micro/nanofibrilas da MFC e, 

consequentemente à formação de aglomerados de fibras que segregam pequenas 

porções de resina líquida, impedindo que parte das ligações cruzadas seja efetivada, 

comprometendo a cura da mesma. 

De fato, revisão realizada por KANGAS et al (2014) revela que o comportamento 

reológico de suspensões de MFC em concentrações críticas de celulose, avaliado por 

diferentes tipos de reômetros, se assemelha ao de um gel; acredita-se que a MFC forme 

uma rede com elevada elasticidade quando em concentrações críticas, decorrente da 

grande heterogeneidade das dimensões das microfibrilas e da elevada afinidade entre 

elas. Eventualmente, essa elevada consistência rapidamente adquirida pela 

concentração 1% mássico de MFC no presente trabalho, justificada acima por KANGAS 

et al (2014) possa ter acelerado o processo de cura desta composição; além disso, ela 

pode ter contribuído para a reticulação pouco eficiente da resina epoxídica, juntamente 

ao processo já discutido de formação de aglomerados de MFC isolando porções de MFC. 

Interessante observar, já neste momento, que os resultados obtidos nesta 

dissertação correlacionam curas rápidas a níveis reduzidos de reticulação da resina (1% 

MFC), assim como curas lentas a níveis mais elevados de reticulação (0,5 e 0,75% MFC). 

Isso ficará claramente estabelecido na análise conjunta de dados de DSC e de reometria, 

bem como de avaliação dos resultados das análises dinâmico-mecânicos (DMA), a serem 

reportados na sequência deste texto. 

Por outro lado, o percentual de 0,75% de MFC apresentou o maior tempo de gel 

(decorrente de atrasos nas reações químicas de polimerização e/ou reticulação: 

THOMAS et al, 2008), significando que o tempo de trabalho deste compósito é 

significativo para que, no caso de moldagem de peças de grande porte por técnicas de 

infusão de resina líquida, o molde possa ser preenchido lenta e completamente, com 

impacto positivo na qualidade do produto. 

A partir da análise da figura 19 (gráfico principal e janela ampliada) é possível 

observar que a viscosidade inicial das amostras de EPX pura e com adição de, 

respectivamente, 0,5 MFC e 0,75% MFC são praticamente idênticas entre si, 

incrementado com o passar do tempo em diferentes taxas. Já a concentração de 1% de 
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MFC exibe comportamento diverso, em que ocorre um sensível aumento da viscosidade 

complexa para 1% MFC logo no início ensaio. 

De acordo com KELLER et al (2015) esse comportamento decorre da redução da 

mobilidade das cadeias poliméricas em virtude da aglomeração das micro/nanofibrilas de 

celulose existentes na MFC, o que reforça os achados de KARGARZADEH et al (2015) 

acima citados. 

Conclui-se, portanto, que enquanto o teor de 0,75% confirma um maior tempo de 

trabalho da mistura, ou uma cura lenta (conforme acima destacado) e mais efetiva, o de 

1% de MFC exibe características de cura rápida e incompleta, conforme será verificado 

na sequência do texto. 

 

Figura 19. Viscosidade complexa das amostras de EPX pura e seus nanocompósitos. 

Utilizando a equação (2) foi possível determinar, a partir dos resultados de DSC, o 

grau de conversão parcial das amostras nos respectivos tempos de gel determinados no 

ensaio de reometria (cabe destacar que tempo de gel não foi determinado por DSC, assim 

como grau de cura não foi determinado por reometria). 
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A resina EPX pura apresentou um grau de conversão parcial de 65%, enquanto as 

amostras com, respectivamente, 0,5, 0,75 e 1% de MFC apresentaram graus de 

conversão de 72%, 72% e 59%, respectivamente. 

Tais valores indicam que os teores de 0,5 e 0,75% de MFC correspondem às curas 

mais eficientes, enquanto 1% de MFC registra a cura menos efetiva. 

Segundo OMRANI et al (2008) as mais baixas concentrações de MFC (0,5 e 

0,75%) facilitam substancialmente sua dispersão na resina EPX. A boa dispersão 

alcançada no sistema compósito sólido-líquido possibilitaria, segundo os autores, a 

imobilização de curtíssimo alcance de moléculas reativas por ação física da MFC, 

aumentando assim as chances de reações químicas polimerização (fase de gelificação) 

e reticulação (fase de vitrificação) entre cadeias poliméricas próximas. 

Por outro lado, a queda do grau de conversão no tempo de gel determinado no 

ensaio reológico para a amostra com adição de 1% MFC reforçando a ideia de que a 

MFC, presente numa concentração crítica na resina EPX, esteja segregando pequenas 

porções de resina que não podem desenvolver ligações cruzadas com a massa 

polimérica, levando a uma cura incompleta da matriz. Esta hipótese é esquematizada na 

figura 20. 

 

Figura 20. Esquemático do processo de geração de ilhotas de resina segregada pela 

aglomeração de MFC (proposto pelo autor) 
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LU et al (2008) e OMRANI et al (2008) postulam que a má dispersão da MFC na 

matriz EPX, tal como observada neste estudo para a concentração de 1% de microfibrilas, 

pode, também, gerar uma interface pobre e heterogênea entre a fase de reforço e a matriz 

polimérica. Tanto o mecanismo ilustrado na figura 20, como aquele postulado por aqueles 

autores, levaria, em última instância, ao mesmo resultado, qual seja, à degradação das 

propriedades térmicas e mecânicas para o nanocompósito com aquele teor mássico de 

MFC. Em ocorrendo os dois mecanismos, suas ações seriam, por consequência, 

sinérgicas. 

Conforme reportado por WILLIAMS et al (1996), o tempo de trabalho das resinas 

termorrígidas potencialmente aplicáveis nos processos de infusão de resina líquida deve 

ser suficiente para garantir a máxima permeabilidade das fibras de reforço micrométrico 

que fortalecem o laminado compósito. Para que isso aconteça, é necessário que a 

viscosidade esteja abaixo de 200 cP (0,2 Pa.s), o dobro dos valores exibidos pela resina 

EPX empregada nesse estudo, conforme mostra a figura 21. Portanto, de acordo com 

este princípio, o compósito com 1% MFC, que apresentou cura mais rápida e incompleta, 

seria, em princípio, o menos adequado para aquela aplicação. Enquanto isso, as 

amostras com, respectivamente, 0,5 e 0,75% MFC, em que os fenômenos de gelificação 

e de vitrificação tomam mais tempo para se manifestarem, o que parece garantir uma 

cura mais lenta e eficaz, apresentariam um comportamento mais propício à manufatura 

de componentes e estruturas compósitas laminadas mais robustas e confiáveis. 

 

Figura 21. Curvas de cura de sistemas de resina+agente de cura da HEXION®, 2016. 
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Estudos realizados por TERENZI et al (2008) e ABDALLA et al (2008) afirmam que 

nenhum comportamento de resinas termorrígidas com adição de nanocargas é simples 

e único, podendo ocorrer alterações diferenciadas nas propriedades desses sistemas. 

 

5.2 Análise térmica dinâmico-mecânica (DMA) 

As curvas de módulo de armazenamento E´ x T e de tan  são apresentadas na 

figura 22 e os valores são listados na tabela 7. As curvas apresentadas na figura 22a 

indicam que o módulo de armazenamento E’ da amostra com 0,75% de MFC é 

substancialmente maior (~10%) que o das demais amostras (seguindo-se, 

respectivamente, as amostras com 0,5% de MFC, a EPX pura e a com 1% de MFC). Isso 

corrobora plenamente a hipótese de maior grau de cura e maior restrição à movimentação 

molecular na primeira amostra nanocompósita. 

Por outro lado, não se notaram diferenças muito significativas entre os valores de 

E’ das amostras de resina EPX pura, e de nanocompósitos com 0,5 e 1% de MFC. 

Entretanto, merece ser observado que, para a concentração mais baixa de MFC a curva 

E´ x T ocupa uma posição superior até os 80C, indicando uma robustez de 

comportamento e maior rigidez potencial daquele nanocompósito. O mesmo raciocínio 

se aplica ao caso da amostra com 1% de MFC, que exibe a menor rigidez entre todas as 

analisadas. 

A figura 22b revela uma redução do pico de tan  para 0,75% MFC (indicativo de 

maior rigidez da mistura) frente à resina EPX pura e ao compósito com 0,5% MFC. 
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Figura 22. (a) Módulo de armazenamento E' contra temperatura das amostras de resina 

EPX pura e de seus nanocompósitos MFC/EPX; (b) Respectivas curvas Tan delta em função da 

temperatura. 

Não obstante o módulo E´ ser significativamente inferior para uma concentração 

mássica de 1% de MFC, relativamente à de 0,75%, o pico de tan  de 1% MFC é inferior 

ao de 0,75%, o que pode parecer conflitante. Entretanto, tal fato pode resultar da 

segregação de pequenas porções de resina entre aglomerados de MFC, tal como 

anteriormente reportado neste texto para a quantidade máxima de MFC. Neste sentido, 

o restrito desenvolvimento de ligações cruzadas daquelas ilhotas de resina com a massa 

polimérica conduziria a um elevado módulo de perda ou amortecimento (E´´) para aquela 

máxima concentração de MFC, o que mais que compensaria o valor de E´ para aquela 

amostra. 

A superior temperatura de transição vítrea (Tg) para a concentração de 0,75% (que 

é próxima da de 0,5%, porém significativamente mais elevada que a da EPX pura e da 

contendo 1% MFC) se alinha perfeitamente ao valor máximo de rigidez (E´) atingida por 

aquele nanocompósito (seguido pelo de concentração mássica de 0,5%). 

LU et al (2008) e OMRANI et al (2008) declaram que baixos percentuais de MFC 

favorecem um aumento de ambos o módulo de armazenamento E’ e a temperatura de 

transição vítrea. Isso resultaria de uma boa dispersão de MFC na matriz epoxídica, que 

favoreceria a reação da massa polimérica, o que é presentemente verificado nos 

percentuais mássicos de MFC de 0,5 e 0,75. Porém, a má dispersão, tal como observada 
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para a concentração de 1% de microfibrilas, pode, segundo aqueles pesquisadores, gerar 

uma interface pobre e heterogênea entre a fase de reforço e a matriz polimérica, levando 

à redução do módulo de armazenamento, bem como da temperatura de transição vítrea 

Tg. Como observado, os achados do presente estudo estão em linha com os obtidos 

pelos autores supracitados. 

HUANG (2015), por outro lado, determinou uma redução da temperatura de 

transição vítrea (Tg), associada ao aumento do módulo de armazenamento (E´), para 

percentuais em massa de celulose microfibrilada imersa em resina EPX da ordem de 3%. 

Rigorosamente falando, este resultado estaria associado a efeitos simultâneos de 

fortalecimento e de tenacificação da matriz epoxídica pela MFC, o que seria um grande 

achado, tendo em vista o reconhecido antagonismo entre as propriedades de resistência 

mecânica e de tenacidade (ditas conflitantes, ou mutualmente exclusivas/competitivas) 

(RITCHIE, 2011). 

Entretanto, destaca-se que HUANG (2015) o critério de onset-drop-point (ou 

turning point) aplicado à curva E´ x T na determinação de Tg; ao contrário, o presente 

trabalho que empregou o critério mais aceito na comunidade científica, qual seja, o de 

posicionamento do pico de tan . Como regra geral, Tg calculado pelo último método é 

superior ao do primeiro. De fato, um terceiro critério, de posicionamento de valor máximo 

de E´´ também é empregado com este objetivo, sendo seus valores, via de regra, 

intermediários aos dois primeiros métodos supracitados (Ehrenstein et al, 2004). 

Conclui-se, portanto, pela dificuldade em se comparar resultados e tendências de 

Tg, e de suas variações quanto ao comportamento de distintos materiais, oriundos de 

metodologias/critérios diferenciados. 

Tabela 7. Valores do módulo de armazenamento (E´) à temperatura ambiente e da temperatura 

de transição vítrea das amostras de resina EPX pura e dos nanocompósitos MFC/EPX. 

Amostra E’ (MPa) Tg (ºC) 

EPX pura 2634 83 

0,5% MFC 2686 86 

0,75% MFC 2893 87 

1% MFC 2570 83 
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Conforme já enunciado, é interessante observar que as conclusões extraídas para 

a concentração de 0,75% de MFC são aplicáveis a de 0,5%. Isto justificaria, mais uma 

vez, as vantagens da boa dispersão de MFC nestas duas condições perante a de 1%, 

favorecendo a eficiência da cura da resina conforme anteriormente comentado neste 

texto. 

Por outro lado, o comportamento térmico-mecânico das amostras de resina EPX 

pura e do nanocompósito com 1% MFC são também similares entre si. De fato, o 

desempenho daquele nanocompósito é inferior ao da resina pura, indicando assim a 

condição limite de interesse quanto ao percentual da fase microfibrilada na matriz EPX, 

que estaria abaixo de 1%, mais próximo de 0,75%. 

A densidade de ligações cruzadas nas amostras foi calculada via equação 6, e os 

valores são listados na tabela 8. Nela Incluídos estão também o respectivo módulo de 

armazenamento (E’r), determinado na correspondente temperatura de platô borrachoso 

(Tr). 

Tabela 8. Valores de E’r, Tr e da densidade de ligações cruzadas para as amostras de 

resina EPX pura e dos nanocompósitos MFC/EPX. 

Amostra E’r (MPa) Tr (ºC) 
Densidade de 

Ligações (mol/m3) 

EPX pura 6,16 113 634,8 

0,5% MFC 6,61 116 686,5 

0,75% MFC 6,86 117 705,0 

1% MFC 4,78 113 496,5 

 

De acordo com a literatura, a temperatura de transição vítrea (Tg) aumenta com o 

aumento da densidade de ligações cruzadas (SUN et al, 2004; CHEN et al, 2004). 

Observa se na tabela 8 que o aumento na densidade de ligações cruzadas das 

amostras 0,5 e 0,75% MFC foi acompanhado pelo incremento da temperatura de platô 

borrachoso (Tr). Isto indica que, mesmo em temperaturas mais elevadas (ou seja, em 

temperaturas de referência acima de Tg), as amostras manufaturadas e caracterizadas 

neste estudo ainda revelam distintos graus de restrição ao movimento intermolecular. 
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Pode-se, inclusive, hipotetizar que, especificamente nessas duas amostras citadas, a 

MFC promove/estimula um grau de cura proporcional à sua quantidade na resina EPX. 

Na amostra de 1% MFC ocorre uma redução da temperatura de platô borrachoso, 

acompanhada pela redução da densidade de ligações cruzadas (i.e., redução do grau de 

cura). Isso implica numa maior mobilidade intermolecular da matriz polimérica (SEO et 

al, 2019). Este ponto se alinha perfeitamente à indicação prévia de redução do grau de 

cura da resina EPX como consequência da presença de aglomerados de MFC para uma 

concentração de 1%; nesta circunstância, pequenas porções de resina são isoladas, por 

aglomerados de MFC, da massa que as envolve, impedindo que o material, como um 

todo desenvolva todo seu potencial de reticulação durante o processo de cura. 

 

5.3 Análise espectroscópica por infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR-ATR) 

As amostras de resina EPX pura e dos respectivos nanocompósitos EPX/MFC 

foram analisadas como recebidas por FTIR-ATR com a finalidade de caracterizar seus 

componentes. Nos espectros fornecidos na figura 23, verificam-se similaridades, em 

relação ao perfil e posição das bandas, com o da resina EPX do tipo diglicidil éter de 

bisfenol-A (DGEBA) (POISSON et al, 1996). 

 

Figura 23. Espectro das amostras de EPX pura e dos nanocompósitos EPX/MFC. 
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A tabela 9 mostra a atribuição dos modos normais de vibração das bandas do 

espectro de FT-IR da DGEBA utilizada nesse trabalho. As bandas com números de onda 

dos máximos de absorção em 1608 e 1509 são atribuídas aos modos normais de 

vibração de estiramento C=C em anéis aromáticos. (DAI et al., 2007; DUBOIS et al., 1999; 

LUDA et al., 2007) A banda em 1182 cm-1 é atribuída ao modo normal de estiramento Ar-

C-Ar por BONDZIC et al (2006), em que Ar representa um anel aromático. A banda em 

1032 cm-1 foi atribuída ao modo normal de estiramento da ligação de átomos do C do 

anel aromático ligados ao átomo de O (LUDA et al., 2007). Finalmente, a DGEBA 

apresenta a banda característica do grupo epóxido em 932 cm-1 e uma banda em 827 

cm-1 atribuída à deformação de grupos C-H na posição para em anéis aromáticos (LUDA 

et al., 2007). 

Tabela 9. Atribuição dos modos normais de vibração das bandas do espectro de FTIR da DGEBA 

(BONDZIC et al., 2006; DAI et al., 2007; DUBOIS et al., 1999; LUDA et al., 2007; POISSON et al, 

1996). 

Número de onda (cm-1) Atribuição de banda  

3390 NH2  

2963 Ѵa CH 

2925 Ѵs CH3 

2852 Ѵ CH 

1608 Ѵ C=C anel aromático  

1582 Ѵ N-C=N 

1509 Ѵ C=C anel aromático 

1455 δ CH2 anel aromático  

1362 Ѵ O=C 

1244 Ѵ C-O 

1182 Ѵ Ar-H 

1032 Ѵ C-O ou Ѵ Ar-O-C 

932 Ѵ COC epóxido 

827 δ fenil-H substituição para 

753 Ѵ COC epóxído trisubstituído 
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* = estiramento: a = estiramento assimétrico; s = estiramento 

assimétrico;  = deformação 

Segundo ARUNKUMAR & RAMACHANDRAN (2017), a banda em 3390 é 

atribuída à vibração de alongamento da amina primária do agente de cura polióxido 

propileno diamina. BONDZIC et al (2006) atribuem a banda em 2963 cm-1 ao estiramento 

da ligação CH de anéis aromáticos.  

As bandas em 2925 e 2852 cm-1 são atribuídas ao estiramento da ligação C-H dos 

grupos CH2 (GONG et al., 2001) e CH3 (TAIT et al., 1995), respectivamente. Em relação 

aos grupos metila, ainda são observadas bandas relativas aos modos normais de 

vibração de deformação angular simétrica e assimétrica da ligação C-H em 1362 e 1456 

cm-1 (TAIT et al., 1995). 

O espectro da figura 24 mostra as bandas características da MFC utilizada nesse 

trabalho. De acordo com LU et al (2008a), bandas entre 4000 e 2995 cm-1 são atribuídas 

ao estiramento do OH e a banda a 2900 cm-1 é atribuída ao estiramento do grupo CH. 

 

Figura 24. Espectro FTIR obtido da MFC empregada nesse trabalho. 
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Bandas de absorção em 1635, 1370 e 1160 cm-1 são devidas ao grupo hidroxílico, 

deformação simétrica e assimétrica da ligação C-H de grupos metila e deformação 

assimétrica de ligações C-O-C, respectivamente (KLEMM et al, 1998). 

Por fim, as bandas em 1060 e 895 cm-1 são atribuídas à deformação axial C-O-C 

dos anéis de glicose e vibração do grupo C1 (LU et al, 2008a). 

A figura 25 mostra o espectro da acetona: bandas em torno de 3000 e 1750 cm-1 

correspondem a ligação C-H e da ligação C=O respectivamente (MAX & CHAPADOS, 

2005). 

 

Figura 25. Espectro da acetona (adaptado de MAX & CHAPADOS, 2005). 

 

De acordo com LU et al (2008a), observa-se semelhança entre as bandas do 

nanocompósito e da EPX, inferindo-se que a acetona foi completamente retirada durante 

o procedimento de mistura à resina anteriormente à adição da fase fibrilar. Além disso, 

de acordo com estudos de SABA et al (2017a), a similaridade entre os espectros da 

amostra de EPX pura e dos nanocompósitos também indica ausência de ligações 

químicas entre a matriz e as microfibrilas de celulose. 
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Ligações químicas entre a MFC e resina EPX foram observadas por LU et al 

(2008b) utilizando-se teores de 5% de microfibrilas tratadas superficialmente com silanos 

como agente de funcionalização química para acoplamento à matriz. 

No presente trabalho, utilizou-se um teor máximo de MFC muito abaixo de LU et 

al (2008a); além disso, a MFC ora empregada não foi submetida a qualquer tratamento 

superficial de funcionalização. 

Portanto, não se pode afirmar, nem desconsiderar a presença de interação 

química entre as fases de reforço e matriz com o equipamento utilizado. Uma sugestão 

para futuros trabalhos seria então o uso de técnicas outras que não o FTIR nesta tarefa. 

5.4 Microscopia de força atômica (MFA) 

A figura 26 mostra imagens obtidas por MFA das amostras manufaturadas sem e 

com diferentes percentuais de MFC. As imagens AFM em modo contraste de fase 

revelam uma composição bifásica com áreas claras e escuras. Zonas mais planas e 

escuras correspondem à matriz epoxídica amorfa, enquanto as regiões protuberantes e 

claras referem-se a MFC parcialmente cristalina. As propriedades inerentes das fases 

estão diretamente relacionadas ao contraste relativo entre elas. Quanto mais claras as 

zonas, maior a concentração local de MFC. 

 

Figura 26. Vistas tri- e bidimensional, respectivamente, da topologia superficial das 

amostras, tal como imageada pelo equipamento em modos contraste de fase e altura, 

respectivamente: (a) resina EPX pura, (b) nanocompósito 0,5% MFC, (c) 0,75% MFC, e (d) 1% 

MFC. 
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De modo geral, observa-se, especialmente por intermédio das imagens obtidas 

por contraste de fase, as quais são corroboradas pelas vistas tridimensionais da topologia 

de superfície imageada em modo altura, que as amostras de 0,5 e 0,75% MFC 

apresentaram uma melhor dispersão da segunda fase fibrilar. O relativamente baixo grau 

de aglomeração de MFC exibido por estas amostras melhorou substancialmente as 

propriedades térmicas-mecânicas e reológicas da resina EPX pura. Nestas 

concentrações de MFC, não são identificados agregados significativos de MFC, 

indicando que a interação entre as fases matriz e de reforço auxilia na redução de 

aglomerados. 

Diferentemente, para a concentração de 1% de MFC, nota-se a presença de 

agrupamentos organizados das fibrilas na matriz epóxi, indicando o limite de percolação 

da MFC pela resina EPX (ZAIDI et al, 2013). Neste teor mássico de MFC, ocorreu a 

degradação das propriedades da matriz epoxídica, haja vista a dispersão deficiente da 

MFC e consequente profusão de aglomerados na massa resinosa. Os valores de 

rugosidade média (Ra), que corresponde à média aritmética dos valores absolutos das 

imperfeições superficiais em relação à linha média, dentro do percurso de medição, foram 

obtidos para as quatro amostras ilustradas na figura. 

A tabela 10 lista estes valores, os quais confirmam as conclusões extraídas da 

observação simplesmente visual realizada acima, visto que aglomerados de MFC se 

revelam na forma de irregularidades superficiais captadas pela sonda AFM (Lübben, 

2007). 

Tabela 10. Rugosidade média (Ra) das amostras analisadas 

Amostras Rugosidade Média (nm) 

EPX 3,18 

0,5% MFC 3,86 

0,75% MFC 6,14 

1% MFC 13,11 
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5.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As superfícies de fratura em todas as amostras manufaturadas foram criadas por 

flexão em temperatura criogênica (-196C). A figura 27 apresenta as vistas microscópicas 

das amostras de MFC pura depositada na forma concentrada em um substrato vítreo, de 

resina EPX pura e dos respectivos nanocompósitos EPX/MFC. 

A figura 27-a exibe a superfície de fratura de amostra em forma de filme compacto 

de MFC pura, obtido pela secagem de água contendo microfibrilas em elevada 

concentração mássica. Observa-se uma superfície irregular e de elevada rugosidade, 

denotando a tenacidade intrínseca do material de reforço mesmo nesta condição térmica 

extrema. 

Na figura 27-b, correspondente à fratura da resina EPX pura, observam-se planos 

múltiplos de fratura com aspectos liso, regular, uniforme e vítreo, típicos de polímeros 

termorrígidos puros. Entretanto, nuances de limitada plasticidade nas fronteiras dos 

planos é notada, implicando em pequena rugosidade tal como listada na tabela 10. A 

multiplicidade de planos de fratura bem definidos é denominada “feather/river marks”, 

causada por bifurcações da trinca que progride rapidamente; este fenômeno está 

associado com o excesso de energia vinculado ao crescimento abrupto da trinca, sendo 

este excesso dissipado na criação de novas superfícies de fratura. A repetida bifurcação 

e a natureza multi-planar daquela superfície são modos de absorção do excesso de 

energia acumulada/armazenada elasticamente em materiais essencialmente frágeis 

(DOMUN et al, 2017; HUANG, 2015; JOHNSEN et al, 2007). 

Superfícies mais complexas e irregulares de fratura (cuja medida se faz pelo grau 

de rugosidade delas, conforme listadas na tabela 10) foram obtidas pela adição de MFC 

à matriz epoxídica. Isso indica que houve contribuições de mecanismos de tenacificação 

da resina EPX pela MFC (HUANG, 2015). Estes mecanismos se relacionam a uma ampla 

gama de processos, os quais são categorizados em duas grandes famílias, quais sejam, 

no-plano (ex., imobilização e deflexão de trincas) e fora-do-plano (descolamento e 

arrancamento de fibrilas) (HUANG, 2015; JOHNSEN et al, 2007). 

A fratura das amostras de 0,5 e 0,75% MFC (figuras 27-c,d) indicam fibrilas bem 

dispersas na matriz epoxídica, confirmando as afirmações realizadas frequentemente nos 

itens anteriores deste texto. 
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De acordo com SABA et al (2017b), a boa dispersão, a quase ausência de 

aglomerados de fibrilas e a irregularidade das superfícies nas amostras de 0,5% MFC e 

0,75% MFC indicam que os nanocompósitos absorveram uma quantidade maior de 

energia antes da fratura, em comparação a amostra de EPX pura, sugerindo que a MFC 

dificulta o caminho de propagação da trinca. 

Observa-se, no caso de 0,5% MFC, uma estrutura bastante fragmentada com MFC 

atuando como pontes de ligação entre os fragmentos, um indicativo do papel relevante 

da MFC no fortalecimento/tenacificação da resina EPX. Nota-se a profusa presença, e o 

interessante padrão de distribuição espacial da MFC nas superfícies de fratura destas 

porções compósitas (o que se deve basicamente ao aspecto geométrico da MFC, na 

forma de teias que contém ramificações fibrilares das mais diversificadas dimensões), 

indicando o papel fundamental da mesma nos mecanismos de ruptura do material. Já 

para 0,75% MFC representada pela figura 27 d, predominam superfícies mais planas de 

fratura, revelando por certo a influência do teor mássico de fibras no comportamento 

mecânico e, consequentemente, no desempenho mecânico do material. 

Em princípio, a nitidez da fibrilas da MFC imersas na matriz corresponderia a uma 

falta de recobrimento por parte da resina, indicando pouca interação química entre fibra 

e matriz (LU et al, 2008a). 

Entretanto, JOHNSEN et al (2007) afirmam que o desenvolvimento de “feathering” 

in compósitos MFC/EPX resultam de escoamento da matriz na região de interfacemento 

com as fibrilas de celulose. Eles qualificam o evento como um mecanismo de 

tenacificação típico de interfaces fortes entre matriz e reforço. 
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Figura 27. Superfícies de fratura de: (a) MFC; (b) resina EPX pura; (c) compósitos com 

0,5; (d) 0,75; (e) 1% MFC. 

No caso de 0,75% MFC (figura 27-d), as fibrilas parecem tanto disparar quanto 

frear/imobilizar trincas. São observadas fibrilas saindo do plano de fratura (indicando a 

ocorrência de um mecanismo de tenacificação da matriz por arrancamento da fibra, fiber 

pullout), as quais parecem disparar as trincas (denotando concentração de tensões 



78 

 

localmente - DOMUN et al, 2017), bem como microfibrilas contidas naquele mesmo plano 

de fratura local, que aparentemente freiam as trincas. Este processo da origem a uma 

zona de microfratura muito bem definida em termos de formato, dimensão e fronteiras 

com as microzonas adjacente de fratura, ou seja, as superfícies de fratura são geradas 

randomicamente (HUANG, 2015). 

Nota-se também o caráter multi-planar desenvolvido entre estas áreas vizinhas de 

microfratura (porém muito menos evidenciado que o da EPX pura na figura 27b), o que 

caracteriza o fenômeno de feathering anteriormente descrito. Segundo JOHNSEN et al 

(2007), tal multi-planicidade confirmaria então, em alguma extensão, a interação 

existente entre as fases de matriz e reforço, justificando assim o uso de MFC no 

fortalecimento e/ou tenacificação da resina EPX. 

Relativamente à concentração de 1% MFC, a figura 27-e revela a presença de 

duas regiões (circundadas por tracejados amarelos) que destoam grandemente daquelas 

que a cercam, as quais têm aspectos fratográficos praticamente idênticos aos 

observados para 0,75% MFC na figura 27-d. Muito provavelmente, aquelas duas regiões 

continham aglomerados de microfibrilas que atuavam, antes da fratura, como 

concentradores de tensão, reduzindo assim as propriedades mecânicas do 

nanocompósito (SABA et al, 2017b; LEELACHAI et al, 2017; ZAIDI et al, 2013). 
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6. CONCLUSÃO 

A adição de MFC, de 0,5%m a 0,75%m, à resina EPX resultou no aumento do 

tempo de gel, do grau de conversão e do módulo de armazenamento. O aumento do 

tempo de gel possibilitou um maior tempo de reação de cura, favorecendo a um aumento 

da densidade de ligações cruzadas. 

Para formulação de 1%m MFC, ocorreu uma queda do tempo de gel, seguido da 

redução do tempo de trabalho e do módulo de armazenamento. Possivelmente, ocorre a 

formação de aglomerados de fibrilas que segregam pequenas porções de resina e 

reduzem o grau de cura para formulações com excesso de MFC. 

A metodologia utilizada foi adequada para produção em pequena escala dos 

corpos de prova compósitos EPX/MFC. 

Os resultados obtidos são importantes para aplicação desta combinação de 

materiais em processos de infusão assistida por vácuo.  

 

7. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS  

Estudo quantitativo do efeito da MFC na difusão dos sítios reativos durante a 

formação das reações cruzadas.  

Utilização de técnicas a seco para dispersão da MFC na resina EPX. 

Estudo do grau de cura da resina epóxi com adição de MFC pela análise reológica. 

Análise mecânica dos compósitos com MFC nas fibras sintéticas e na resina 

manufaturados por processo RIFT. 
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