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RESUMO 

 A motivação deste trabalho é o desenvolvimento de compósitos com aplicação no setor 

aeroespecial. Foram obtidos materiais compósitos baseados em um sistema epoxídico de resina 

diglicil bisfenol A (DGEBA) e agente de cura 4’4-diamino-difenil-metano (DDM), tecido tipo 

“plain” de fibra de carbono e nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWNTs). A forma de 

integração dos MWNTs à matriz foi avaliada por meio de dispersões de MWNTs não-

funcionalizados e MWNTs funcionalizados com o agente de cura DDM via reação de diazotação 

(MWNT-DDM), bem como por laminação de filmes finos de MWNT não-funcionalizados 

(“buckypaper”). Os materiais de partida e os MWNT-DDM foram caracterizados por meio de 

análise térmica, microscopia (MEV e MET), EDS, XRD e XRF e espectroscopia (XPS, FTIR e 

Raman). A formação de ligação covalente entre os MWNTs e o DDM foi evidenciada pela razão 

sp2/sp3 no MWNT (4,9) e no MWNT-DDM (1,9), por alterações no perfil de perda de massa e 

identificação do grupo ligado ao MWNT. Ensaios de dobramento foram realizados em 

compósitos resina/tecido de fibra de carbono, resina/tecido de fibra de carbono/MWNT, 

resina/tecido de fibra de carbono/MWNT-DDM, com adições de 0,1%, 0,5% e 1% em massa de 

MWNT ou MWNT-DDM, e resina/tecido de fibra de carbono/”buckypaper”-MWNT. Os 

resultados apresentaram grande dispersão, com ganhos de até 90% no módulo de elasticidade e 

44% na tenacidade de forma não-reprodutível, indicando a necessidade de um melhor controle no 

processo de funcionalização, para diminuição da quantidade de defeitos formados nos MWNT-

DDM, e de preparação dos corpos-de-prova.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chaves: Nanocompósitos, Resina epóxi, Fibra de carbono, Nanotubos de carbono, 

Funcionalização de MWNT, Aplicações aeroespaciais.  



10 
 

ABSTRACT  

The motivation of this work is the development of composites with application in the 

aerospace sector. Composite materials were obtained based on an epoxy resin system diglicil 

bisphenol A (DGEBA) and hardness 4'4-diamino-diphenyl methane (DDM), woven type "plain" 

of carbon fiber and carbon nanotube multi-walled (MWNTs). The form of integration of the 

MWNTs matrix was evaluated using suspensions of non-functionalized MWNTs and 

functionalized MWNTs with the hardness DDM via diazotization reaction (MWNT-DDM) and 

by rolling thin film of non-functionalized MWNT (buckypaper). The starting materials and the 

MWNT-DDM were characterized by thermal analysis, microscopy (SEM and TEM), EDS, XRD 

and XRF and spectroscopy (XPS, FTIR and Raman). The formation of covalent bond between 

the MWNTs and DDM was evidenced by the sp2/sp3 ratio in the MWNT (4.9) and MWNT-DDM 

(1.9), changes in the profile of mass loss and identification of a group linked to MWNT. Bending 

tests were performed on composite resin/carbon fiber woven, resin/fiber carbon woven/MWNT, 

resin/fiber carbon woven/MWNT-DDM and resin/fiber carbon woven/buckypaper-MWNT, with 

additions of 0.1%, 0.5% and 1 wt% MWNT and MWNT-DDM. The results showed a large 

dispersion, with gains of up to 90% in modulus and 44% in the tenacity of a non-reproducible 

way, indicating the need for better control in the process of functionalization, to reduce the 

amount of defects in MWNT-DDM, and preparing the specimens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Nanocomposites, Epoxy resin, Carbon fiber woven, Carbon nanotubes, 

Functionalization of MWNT, Aerospace applications. 
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1 INTRODUÇÃO 

 É constante a busca por materiais de alto desempenho para os veículos aeroespaciais, 

cujas metas são a diminuição do peso, o aumento da resistência à fadiga e à corrosão, a redução 

das emissões e a diminuição dos custos de aquisição e operação, mantendo alto grau de 

confiabilidade. Vislumbra-se que compósitos à base de resina epóxi, tecido de fibra de carbono e 

NTs, como os obtidos neste trabalho poderão ser, em um futuro próximo, utilizados no 

desenvolvimento de protótipos de painéis e caixas leves, para aplicações como invólucros 

estruturais de instrumentos embarcados nos satélites e veículos lançadores (baterias, 

computadores de bordo, placas de telemetria, etc.), além de poderem ser utilizados como 

elementos de ligação (fixação) com as demais estruturas do satélite. Nesse sentido, a substituição 

das usuais soluções em alumínio por materiais estruturais mais leves à base de carbono, mas com 

equivalência em propriedades, é uma busca constante para o setor aeroespacial. Há uma 

preocupação quanto à diminuição de massa das partes mecânicas, para consequente diminuição 

dos custos de operação e aumento relativo de carga útil em veículos espaciais e também quanto à 

manutenção de altos valores de condutividades térmica e elétrica, permitindo assim, a dissipação 

de calor e cargas, contribuindo para a proteção contra a radiação eletromagnética. Entretanto, as 

atuais tecnologias baseadas em materiais compósitos envolvendo polímeros reforçados por fibras 

de carbono não revelam capacidade para atender a todos os requisitos em propriedades 

mecânicas, térmicas e elétricas. 

 Os nanotubos de carbono (NTs), por apresentarem dimensões nanométricas, elevada área 

superficial e alta razão de aspecto (razão entre comprimento e diâmetro entre 103
 e 104), poderiam 

garantir propriedades mecânicas, elétricas e térmicas superiores aos materiais compósitos, mesmo 

quando adicionados em baixíssimas quantidades, mantendo reduzida a massa dos componentes. 

 Nesse contexto, a meta a ser alcançada consiste na transferência do conjunto de 

propriedades dos nanotubos para um sistema compósito resina epóxi e tecido de fibra de carbono. 

A transferência das propriedades dos NTs para o sistema compósito depende principalmente do 

grau de dispersão dos nanotubos e das interações interfaciais entre os tubos e a matriz polimérica.  

 Os NTs são estruturas cilíndricas ocas, compostas apenas de átomos de carbono, com 

diâmetro na ordem de nanômetros e comprimentos na ordem de dezenas de micrômetros. Do 
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ponto de vista estrutural, há dois tipos de nanotubos de carbono: os de parede simples (SWNT, do 

inglês “single walled nanotube”) e os de parede múltipla (MWNT, do inglês “multi walled 

nanotube”). Os NTs apresentam propriedades eletrônicas versáteis (podem ser metálicos ou 

semicondutores); são ótimos condutores térmicos e mostram altos valores de resistência à tração 

e módulo elástico da ordem de 1 TPa; podem também ser torcidos e dobrados sem que haja 

rompimento. Todas essas propriedades fazem dos NTs candidatos potenciais atuarem como 

reforço em compósitos poliméricos, como os nanocompósitos de resina epóxi. Transferir as 

surpreendentes propriedades dos NTs para um sistema compósito é um grande desafio, que 

depende principalmente do grau de dispersão dos nanotubos e das interações interfaciais entre 

NTs e a matriz polimérica.  

 Este trabalho procurou contribuir para a obtenção e caracterização de nanocompósitos 

poliméricos ternários à base de resina epóxi do tipo DGEBA, tecidos de fibras de carbono e 

nanotubos de carbono de parede mutiplas com potencial aplicação na indústria aeroespacial.  

 Duas metodologias distintas foram inicialmente avaliadas para obtenção das dispersões 

dos MWNTs no sistema epoxídico: (i) a pré-dispersão dos MWNTs no solvente acetona seguida 

da adição de resina; (ii) a dispersão direta dos MWNTs na resina epóxi. Os nanocompósitos 

foram laminados e submetidos ao ensaio mecânico de flexão, conforme a norma técnica ASTM 

D790M. Não foram observados ganhos significativos nas propriedades mecânicas avaliadas com 

a formação de ambos os nanocompósitos, não justificando o acréscimo das etapas de pré-

dispersão e secagem do solvente. Além disso, novas estratégias para a preparação dos compósitos 

foram investigadas no sentido de aumentar a interação e adesão dos nanotubos às matrizes 

poliméricas e de aumentar o percentual de nanotubos no material compósito: a funcionalização 

covalente dos tubos por moléculas que tenham uma maior adesão à matriz e a produção de filmes 

finos de nanotubos de carbono entrelaçados, denominados “buckypapers”. A funcionalização dos 

MWNTs foi feita com as próprias moléculas utilizadas como agente de cura (DDM/HT972). Os 

“buckypapers” foram preparados por meio de filtragem de uma dispersão de nanotubos em 

solução aquosa de surfactante. Após a obtenção dos filmes e NTs funcionalizados, novos 

nanocompósitos foram confeccionados e submetidos ao ensaio de flexão.  

 Esta tese está organizada em oito capítulos. O capítulo 2 apresenta os objetivos geral e 

específicos. O capítulo 3 apresenta uma revisão bibliográfica sobre o tema “nanotubos de 

carbono”, abordando aspectos de sua estrutura, propriedades mecânicas e a determinação dos 
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mecanismos de falha e os fatores que afetam essas propriedades. Rotas para melhorar a interação 

e adesão dos NTs às matrizes poliméricas estão também mostradas neste capítulo. O capítulo 4 

apresenta uma análise dos parâmetros importantes para a escolha de um sistema epoxídico. No 

capítulo 5, por sua vez, está apresentada uma breve revisão bibliográfica do tema 

“nanocompósitos”, ressaltando os nanocompósitos de alto desempenho utilizados no setor 

aeroespacial. No capítulo 6, estão apresentados os detalhes experimentais e as técnicas para 

caracterização dos materiais de partida, dos “buckypapers” e dos compósitos. As descrições, 

discussões e interpretações dos resultados estão apresentadas no capítulo 7. As conclusões estão 

apresentadas no capítulo 8.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 Desenvolver e caracterizar sistemas compósitos poliméricos ternários nanoestruturados, 

reforçados com tecido à base de fibra de carbono e nanotubos de carbono, que sejam de interesse 

do setor aeroespacial. 

2.2  Objetivos específicos 

- Identificar e caracterizar materiais de partida para a confecção de sistemas compósitos resina 

termorrígida/NTs para o setor aeroespacial 

- Investigar rotas de funcionalização da superfície de NTs; 

- Caracterizar a morfologia e as propriedades estruturais dos NTs funcionalizados, indicando 

estratégias para a dispersão desses materiais em substratos poliméricos; 

- Obter filmes finos à base de NT (“buckypaper”); 

- Elaborar materiais compósitos ternários baseados em resina epóxi, tecido de fibra de carbono 

e nanotubos de carbono (com e sem funcionalização e "buckypaper”); 

- Avaliar as propriedades físicas, químicas e mecânicas dos compósitos: (i) resina/tecido de 

fibra de carbono/NTs; (ii) resina/tecido de fibra de carbono/NTs funcionalizados e (iii) 

resina/tecido de fibra de carbono/ “Buckypaper”; 
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3 NANOTUBOS DE CARBONO – NT 

3.1 Carbono 

 A palavra carbono tem sua origem no latim “carbone” (carvão). Elemento central da 

química orgânica é o sexto mais abundante no universo, encontrado em vários corpos celestes e 

na atmosfera da maioria dos planetas do sistema solar. O átomo de carbono destaca-se também 

por ser o principal constituinte dos combustíveis fósseis em uso no planeta (RODRIGO, B.C, 

CHACHAM, H, 2003).  

 O carbono apresenta número atômico igual a 6, número de massa atômica igual a 12 

u.m.a., e seus elétrons estão distribuídos da seguinte forma: 

  

1s2, 2s2, 2p2 (1). 

 

 Assim, o carbono apresenta quatro elétrons na sua camada de valência. Esses elétrons 

podem se organizar de maneiras distintas na formação de ligações covalentes, dando origem a 

três tipos de hibridização: sp1, sp2 e sp3. Essas diferentes formas de hibridização são responsáveis 

por diversas estruturas nas quais as ligações carbono-carbono são determinantes. Para que 

estabeleça uma ligação entre os átomos de C é necessário que orbitais hibridizados assuman uma 

configuração e direcione os elétrons compartilhados entre os orbitais dos átomos de carbono. 

Dessa forma, a ligação covalente destaca-se como a ligação mais forte da natureza.   

 Até a década de 1980, as formas alotrópicas do carbono mais conhecidas eram o diamante 

e o grafite. Uma forma alotrópica do carbono incomum são os carbinos. Essas moléculas são 

formadas por cadeias abertas e cíclicas de átomos de carbono com ligações conjugadas do tipo 

C(sp)≡C(sp) ou C(sp²)=C(sp²). Em 1985, Kroto e colaboradores observaram uma estrutura composta 

por sessenta átomos de carbono, constituída por doze pentágonos e vinte hexágonos, denominada 

de fulereno (KROTO, et al, 1985). Como no grafite, nessa estrutura o carbono apresenta 

hibridização sp2. Em 1991, Sumio Iijima notou a ocorrência de estruturas tubulares concêntricas, 

de diâmetro nanométrico e comprimento na ordem de dezenas de micrômetros, em reatores de 
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fulerenos. Tais estruturas foram posteriormente denominadas nanotubos de carbono de paredes 

múltiplas (IIJIMA, S, 1991). A Figura 1 exibe todas essas formas alotrópicas do carbono.  

 

 

Figura 1 - Formas alotrópicas do carbono. (a) diamante, (b) grafite, carbinos de cadeias lineares 
(c) e ciclícas (d), (e) fulereno C60, (f) MWNT, (g) SWNT (adaptado de TERRONES, M, 2004, 
WANG, S. 2006b). 

  

 Os MWNTs descobertos por Iijima apresentavam espaçamento entre paredes de  

≅ 0,34 nm, valor muito próximo ao espaçamento entre planos no grafite (0,335 nm). Iijima 
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atribuiu a diferença entre esses espaçamentos à curvatura do tubo e às interações de van der 

Waals entre cilindros adjacentes. Em 1992, foi prevista teoricamente a possibilidade de existirem 

nanotubos de parede simples, de características metálicas ou semicondutoras, dependendo do 

diâmetro e da quiralidade do tubo (forma de como as folhas de grafite podem se enrolar para dar 

origem aos nanotubos) (SAITO, R. et. al. 1992). Em 1993, a síntese de SWNT foi reportada pela 

primeira vez por Sumio Iijima e colaboradores (IIJIMA, S, ICHIHASHI, T, 1993).  

 

3.1.1 Estrutura dos nanotubos de carbono 

 Um nanotubo de carbono pode ser imaginado como uma folha de grafite enrolada na 

forma de um cilindro de maneira que suas extremidades, ao se unirem, se encaixem perfeitamente 

formando junção sem nenhum defeito ou quebra de simetria da rede hexagonal. Esses cilindros 

apresentam suas extremidades fechadas por hemisférios de fulerenos (SAITO, R, 

DRESSELHAUS, G, DRESSELHAUS, M. S, 1998). Devido ao seu pequeno diâmetro (≅ 1 nm) 

e à sua alta razão de aspecto - comprimento/diâmetro - (> 1000), essas estruturas são 

consideradas unidimensionais, o que as tornam muito importantes para estudos teóricos e 

experimentais de sistemas unidimensionais (SAITO, R, DRESSELHAUS, G, DRESSELHAUS, 

M. S, 1998; BARROS, E. B. et al, 2006). 

  Dependendo da direção em que a folha de grafite é enrolada, ou seja, da direção do eixo 

do NT em relação à folha de grafite, os SWNTs podem ser classificados como: zig-zag, armchair 

ou quirais, como mostra a Figura 2. A direção de enrolamento define as propriedades dos 

nanotubos de carbono, como por exemplo, se os tubos têm características metálicas ou 

semicondutoras. Nanotubos dos tipos zig-zag e armchair apresentam maior simetria do que os do 

tipo quiral. Nesse tipo, os hexágonos são direcionados de modo a formar uma hélice, enquanto 

nos tipos zig-zag e armchair, os mesmos se encontram orientados ao longo do diâmetro e do eixo 

do tubo, respectivamente. Essas estruturas são definidas por um vetor quiral (Ch) e um vetor de 

translação (T), que definem a célula unitária de um nanotubo de carbono (TERRONES, M, 2004; 

DRESSELHAUS, M.S, DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 2001). 
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Figura 2 - Tipos de SWNT segundo a orientação da rede hexagonal: (a) “armchar”, (b) zig-zag e 

(c) quiral (retirado de BAUGHMAN, R. H, ZAKHIDOV, A. A, HEER, W. A 2002). 

3.1.2 Estrutura e propriedades dos nanotubos de carbono 

 Os NTs apresentam alto valor de área superficial, permitindo o ancoramento de 

moléculas, íons e partículas nos espaços entre os tubos, ou o preenchimento do interior dos tubos, 

quando as extremidades são abertas (via tratamento ácido, por exemplo). Nesse último caso, a 

formação de arranjos cristalinos interessantes tem sido obtida através do preenchimento de 

SWNTs com sais inorgânicos, metais e óxidos (PENG, X. et. al. 2007). Devido à essa 

propriedade, tem sido investigada a viabilidade do uso dos NTs no armazenamento dos íons Li+ 

em baterias e células combustíveis (TERRONES, M, 2004).  

 Os NTs apresentam inusitadas propriedades eletrônicas, como seu comportamento 

metálico ou de semicondutor, que variam de acordo com parâmetros estruturais como diâmetro, 

quiralidade e defeitos em suas paredes. Além de suas propriedades de transporte eletrônico 

balístico, são fontes de emissão de campo devido à capacidade de emitir elétrons de sua supefície 

com a aplicação de um potêncial estabelecido entre o NT e um anodo. NTs são candidatos ideais 

à confecção de dispositivos em nanoeletrônica, destacando-se também por suas propriedades 

ópticas (TERRONES, M, 2004).   

 Um grande potencial de aplicação dos NTs deve-se às suas peculiares propriedades 

mecânicas (RAZI-FAKHRU’L et. al. 2006, TONG, J, SUN, Y, 2007). O grande número de 
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ligações carbono-carbono presentes na estrutura desses materiais explica a sua alta resistência 

mecânica. De fato, valores do módulo de Young semelhantes ou mesmo superiores àqueles 

encontrados ao longo do plano basal do grafite altamente orientado (da ordem de 1 TPa) têm sido 

medidos experimentalmente por técnicas de microscopia (BARROS, E. B. et. al. 2006). Além de 

apresentarem todas as propriedades das resistentes fibras de carbono produzidas comercialmente 

para aplicações aeroespaciais, possuem outras propriedades adicionais muito interessantes, tais 

como grande flexibilidade, grande capacidade para suportar distorções e alta resistência à 

compressão lateral. Os NTs apresentam altos valores de resistência à tração na  

Tabela 1, com comportamento frágil ou dúctil, podendo ter seu comprimento multiplicado muitas 

vezes antes que a ruptura ocorra. Diferentemente das fibras de carbono, que se fraturam 

facilmente sob compressão, os NTs assumem conformação torcida (como a de uma corda 

retorcida) relaxando elasticamente quando a tensão é retirada. Simulações de dinâmica molecular 

indicam que, além de estirados e comprimidos, os nanotubos podem ser torcidos e dobrados, e 

que, em muitos casos, quando o esforço é retirado, eles podem reassumir a forma original 

(DRESSELHAUS, M. S. et. al. 1996). A simplicidade estrutural e precisão morfológica dos NTs 

permitem avaliar os mecanismos de fratura em escala micro e macroscópica (DRESSELHAUS, 

M.S, DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 2001). 

 

Tabela 1- Propriedades mecânicas de algumas fibras utilizadas como reforços em compósitos 

(adaptado de Wang, S. 2006a; MINUS, M.L, KUMAR, S, 2005). 

Fibras Diâmetro 
(µm) 

Densidade 
(g/cm3) 

Limite de resistência 
(GPa) 

Módulo de Young 
(GPa) 

Carbono-Rayon 7 1,66 2,4~3,1 120~170 
Carbono-PAN 15 1,79 4,27~5,76 228~292 
Carbono-Piche 10 2,20 1,38~3,10 159~965 

Vidro 14 2,50 3,4~4,6 90 
Aramida 12 1,44 2,8 70~170 

Boro 100-140 2,50 3,5 400 
Quartzo 9 2,20 3,4 70 

SiC 10-20 2,30 2,8 190 
NTs 0,001~0,1 1,33 50~200 ~1000 
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3.2 Propriedades Mecânicas 

 Como propriedades mecânicas é um tema central neste trabalho, é apresentada a seguir 

uma revisão detalhada sobre propriedades mecânicas dos NTs. 

3.2.1 Definições comuns do comportamento mecânico dos sólidos 

O módulo de elasticidade é definido a partir da lei de Hooke (Robert Hooke 1635-1703). 

A lei de Hooke relaciona a deformação sofrida por um corpo-de-prova submetido a um esforço 

de tensão:  

ALPKd /××=  (2), 

onde  d é a deformação sofrida, K é a constante relacionada ao material do corpo-de-prova, P é a 

carga aplicada, L é o comprimento original e A é a seção original do corpo-de-prova (WALTER, 

E. G, 1991). A lei de Hooke é válida para deformações pequenas, estabelecendo uma 

proporcionalidade linear entre a tensão aplicada e a deformação sofrida pelo material. Claude 

Louis Marie Navier (1785-1836), cientista francês, dedicou-se a estudar a lei de Hooke e propôs 

algumas alterações: 

1ª alteração ε = d/L – deformação unitária (3); 

2ª alteração σ = P/A – tensão (4); 

3ª alteração E = 1/K (5); 

Com isso, obteve-se a seguinte uma equação: 

ε
σσε =⇔= E

E  
(6), 

mostrando que E é uma constante específica do material, não dependendo das dimensões do 

corpo de prova (L e A), nem da força P reponsável pela deformação. A equação 6 mostra que σ é 

uma tensão medida em MPa. ε é adimensional, tendo E dimensão de tensão (MPa) (WALTER, 

E.G, 1991).  
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 Para uma melhor compreensão do módulo de Young (Y), é necessário avaliar o sentido 

físico desta propriedade. Os átomos são mantidos juntos por ligações químicas que se comportam 

como molas. O estado de agregação dos átomos é descrito por um arranjo atômico, conforme 

mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Representação das ligações químicas em um arranjo atômico (AGUILAR, M.T.P, 
SILVA, E.C.S, CETLIN, P.R, 2006). 

 Em uma escala atômica, a magnitude do módulo de elasticidade pode ser entendida como 

a resistência à separação de dois átomos adjacentes (extensão da ligação interatômica), conforme 

Figura 3.  O módulo de elasticidade é proporcional a esta resistência (equação (7)): 

0r
dr
dF

E �
�

�
�
�

�∝  (7), 

onde dF é a força de atração estabelecida entre dois átomos quando os mesmos estão afastados de 

uma distância dr da posição de equilíbrio (r0) (CALLISTER, Jr. W.D, 2000, AGUILAR, M.T.P, 

SILVA, E.C.S, CETLIN, P.R, 2006). 

As definições apresentadas para o módulo de Young estão fundamentadas em materiais 

compactos. Para estruturas ocas como as dos fulerenos e dos NTs, pode-se calcular o volume 

aplicando relações geométricas como a equação (8), fazendo o volume do NT igual ao volume de 

um cilindro. Para isso basta conhecer o comprimento de um nanotubo (L) e a área da seção 

transversal (A) 

ALV ×=  (8). 

Mesmo assim, o módulo de Young (Y) dos NTs é de difícil determinação. Para eliminar este 

problema, os nanotubos são melhores caracterizados por meio da variação da energia E da área S 

da camada grafítica, equação (9) (DRESSELHAUS, M.S, DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 

2001):  
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2

21
ε∂

∂
= TE

S
Y  

(9). 

As duas dimensões da folha grafítica asseguram que S = l.L, sendo l o comprimento total da 

circunferência da folha grafítica na seção transversal do nanotubo. Desta forma, o valor de Y não 

é ambíguo. O módulo de Young possui dimensões de tensão superficial, N/m (MPa), e pode ser 

definido em termos de características mensuráveis dos NTs (DRESSELHAUS, M.S, 

DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 2001). Para isso, calcula-se 
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∂
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21

 

(10). 

A equação (10) expressa a constante elástica do grafite, que se aplica aos NTs desde que não haja 

nenhuma tração lateral. No último caso, o módulo de Young do NT pode ser dado por: 

�=
A
dl

KY E  
(11), 

h
K

Y E=  
(12). 

Entretanto, a seção transversal A e a espessura h dos NTs não são as únicas variáveis que se deve 

considerar. A rigidez da curvatura R também deve ser analisada, a qual é dada por: 

�=
∂

∂
�
�

�
�
�

�≡ dlyK
k
E

L
R E

T 2
2

21
 

(13) 

onde y é à distância do centro até a última camada do NT denominada de superfície neutra, e k é 

o raio de curvatura. Isto evita a ambiguidade da espessura da monocamada atômica e permite 

relacionar fisicamente medidas quantitativas nos nanotubos, tais como a energia ET, o 

alongamento ε e a curvatura k. Considerando a espessura h do grafeno (ou uma espessura 

equivalente à seção transversal do NT), o módulo de Young pode ser calculado por meio da 

equação (12). Por exemplo, uma massa qualquer de grafite que apresenta uma espessura h = 

0,335 nm e uma constante elástica KE = 342 N/m, possui um módulo de Young igual a 1,02 TPa. 

Essa escolha é razoável para MWNTs de grandes diâmetros (macro-limites), mas pode causar 

erros significativos em avaliações axiais e especialmente na rigidez da curvatura de tubos 

estreitos, em particular os SWNTs. 
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A resistência apresentada por um material sólido, especialmente quando submetido a 

esforços de tração, é função das interações e ligações atômicas do arranjo periódico dos átomos e 

das imperfeições presentes na sua estrutura. DRESSELHAUS e colaboradores (2001) afirmam 

que para os nanotubos de carbono, tal qual nos materiais em geral, mesmo presentes em pequenas 

quantidades, as imperfeições são responsáveis pela sua fragilização. Em um material submetido a 

um esforço, é induzida uma tensão que movimenta os defeitos pré-existentes (discordâncias, 

falhas de empilhamentos, contornos de grão, vazios e defeitos pontuais), promovendo a 

nucleação de defeitos e tornando a deformação irreversível e permanente. Esse ponto é 

denominado de limite de deformação plástica εY ou limite de escoamento σY.  

3.2.2 Métodos e técnicas de medidas de propriedades mecânicas em NT 

Vários trabalhos de medidas experimentais do módulo de Young dos NTs estão 

reportados na literatura. A Tabela 2 mostra alguns desses valores, bem como aqueles para o 

limite de resistência. Devido a mudanças de parâmetros, métodos e técnicas experimentais e/ou 

computacionais, esses valores variam significativamente.  

Tabela 2 – Valores de limite de resistência e módulo de Young para NTs obtidos a partir de 
diferentes métodos (adaptada de LU, Q, BHATTACHARYA, B, 2005). 

Limite de 
resistência 

(GPa) 

Módulo de 
Young 
(TPa) 

Diâmetro 
(nm) 

Comprimento 
(nm) 

Tipo de 
NT 

Método/comentário/fonte 

-  0,6 – 1,1 10 – 20 - MWNT Módulo de elasticidade medido 
através do método de vibrações 
térmicas; alto módulo foi 
encontrado para tubos finos 
(TREACY, M. M. J. et. al. 
1996). 

14,2±8,0 1,28±0,59 26 –76  8,0 MWNT Força de flambagem1 foi 
medida e mostra ser inferior à 
resistência à tração. Não foi 
apresentada dependência do 
módulo de Young com o 
diâmetro do tubo (WONG et al, 
1997). 

100 – 50 - 21 Fambagem1:  
18,6- 68 

MWNT Ambos os testes de flambagem1 

e dobramento foram realizados. 
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Dobramento: 
800 

O limite de escoamento foi 
calculado para uma deformação 
máxima de 16% do dobramento 
(FALVO et al, 1997). 

- 1,25 - 0,35 ± 
0,45 

1,0 - 1,5 23,4-36,8 SWNT Experimento de vibração 
térmica (KRISHNAN et al, 
1998) 

55 - 8,4 – 16,6 46,2 – 436 MWNT Força crítica da flambagem1 foi 
mensurada (WAGNER et al, 
1998). 

135 – 147 - 19,6 – 
56,2 

Comprimento 
de flambagem:           

47 – 223,5 

MWNT Força crítica da flambagem foi 
mensurada (LOURIE et 
al,1998). 

≥45,0± 7,0 - 1,1 - 1,4 >4000 SWNT Teste de flexão realizado em 
cordas de SWNT por AFM / a 
deformação máxima medida foi 
(5,8 ± 0,9) %; o limite de 
resistência foi calculado 
assumindo E= 1,25 TPa 
(WALTERS et al, 1999). 

- 0,1 – 1,6 12 - 30 1500 – 6250 MWNT Módulo de elasticidade medido 
por meio de vibrações 
ressonantes. Encontrou-se um 
decréscimo acentuado com 
aumento do diâmetro 
(PONCHARA et al, 1999). 

- 0,67 – 1,1  4,8 – 
16,0±5%  

240 – 420 MWNT Módulo de elasticidade 
determinado através de deflexão 
de feixes, revelando uma 
dependência significativa com o 
diâmetro (SALVEAT et al, 
1999). 

- 1,2 3,1±0,2 - SWNT Dobramento em três pontos 
(TOMBLER et al, 2000). 

11 – 63 0,27 – 0,95 13 – 33 6900 – 11000 MWNT Limite de escoamento medido 
na direção tensionada. Ocorrem 
falhas quando a camada mais 
externa está com defeitos. Não 
apresenta dependência aparente 
do diâmetro externo sob 
esforços de tensão x 
deformação. Falhas foram 
mensuradas a partir de 12% de 
deformação (YU, M. F; 
LOURIRE, O; DYER, M. J, 
2000).  



41 
 

150 0,91±20% < 10 Próximo de 500 MWNT Limite de escoamento medido 
na direção tensionada 
(DEMCZYK et al, 2002). 

- 1,23±0,09 14,3nm  2,41µm MWNT Medidas do modulo de Young 
em um sistema híbrido 
MET/MEV. A pré-manipulação 
iniciou-se em MEV e a medida 
do modulo ocorreu dentro da 
câmara de MET com auxílio de 
manipuladores nanorobóticos 
(NAKJIMA, M, ARAI, F, 
FUKUDA, T, 2006).   

- 0,9 50 1µm MWNT Determinado por MET 
(KASHYAP, K, T, PATIL, R, 
G, 2008). 

1 É um fenômeno que ocorre em peças esbeltas (peças onde a seção transversal da barra é pequena em relação ao seu 
comprimento), quando submetidas a um esforço de compressão axial, ocasiona uma flexão lateral ao redor do eixo.  

 

i) Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

A técnica MET foi a primeira a ser utilizada para medir o módulo Young dos nanotubos 

de carbono (TREACY, M. M. J. et. al. 1996, DRESSELHAUS, M.S, DRESSELHAUS, G, 

AVOURIS, Ph, 2001, COLEMAN, J. N. et. al. 2006). O primeiro estudo (TREACY, M. M. J. et. 

al. 1996) correlacionou medidas de amplitudes das vibrações térmicas dos NTs em função da 

temperatura com o módulo de Young, utilizando MWNTs ancorados em um substrato e com suas 

extremidades livres. O nanotubo foi considerado como um cilindro oco com uma dada espessura 

de parede com um alto valor de KE = 1,06 TPa. Obteve-se uma relação entre amplitude de 

oscilações dos nanotubos (no limite de pequenas deflexões), e o módulo de Young 

correspondente ao do grafite (1,02 TPa). Aplicando a fórmula de deflexão (Equação 15) para um 

feixe de NT, pode-se calcular a curvatura do nanotubo quando uma força externa é aplicada. 

Neste caso, a deflexão do cantilever por um feixe de nanotubo de comprimento L por uma força 

F exercida sobre suas extremidades livres é dada por : 

YI
FL
3

3

=δ
 

(15), 

 onde I é o momento de inércia. A idéia básica da técnica foi medir as vibrações das extremidades 

livres dos NTs em temperatura ambiente utilizando MET, considerando o limite de pequenas 



42 
 

amplitudes na movimentação de vibração do cantilever, governado por uma equação de onda de 

quarta ordem: 

xxxxtt y
A

YI
y ��

�

�
��
�

�−=
ρ

 (16), 

onde A é área da seção transversal e ρ é a densidade do material da haste. Os autores observaram 

um valor médio de 1,8 TPa para o módulo de Young, embora uma variação significativa tenha 

ocorrido para tubos individuais (0,4 a 4,5 TPa).  

 Estudos utilizando amostras de SWNT (KRISHNAN, A. et. al. 1998) revelaram um valor 

médio (Y = 1,25 TPa), um pouco menor que o encontrado para MWNT. Este valor está próximo 

do módulo de Young apresentado pelo grafite ao longo do plano basal (DRESSELHAUS, M.S, 

DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 2001). 

ii) Microscopia de Força Atômica (AFM)  

Os valores do módulo de Young de NTs ancorados em substratos medidos por AFM 

(Figura 4) apresentaram dependência com o diâmetro do nanotubo. Salvetat e colaboradores 

(1999) mediram o módulo de Young para seis MWNTs com diâmetros variando entre 26,0 e 76,0 

nm e encontraram um valor médio de 1,28 ± 0,59 TPa. Estes outros valores reportados na 

literatura estão de acordo com esses resultados (WONG, E.W, SHEEHAN, P.E, LIBER, C.M, 

1997, DRESSELHAUS, M.S, DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 2001, COLEMAN, J.N. et. 

al. 2006).  

Idéia similar consiste na deposição de feixes de MWNT ou SWNT em uma membrana de 

filtração de alumina porosa (Figura 5). Muitos nanotubos se encontram atravessados sobre os 

poros presentes na membrana (Figura 5 (a)), com uma fração do seu comprimento suspensa. A 

interação atrativa estabelecida entre o nanotubo e a membrana prende o tubo naquela posição. A 

sonda de AFM é usada para exercer uma força de carregamento sobre a fração do comprimento 

suspenso do nanotubo. É medida então a força que a sonda exerce para defletir o NT (Figura 5 

(b)). Para diminuir as incertezas da força aplicada, as constantes de mola das sondas de AFM são 

calibradas usualmente em 0,05 e 0,1 N/m, utilizando o modo de frequência ressonante para a 

realização das medidas. O módulo de Young é a inclinação da curva força em função deflexão 

para um tubo de raio e comprimento conhecidos (Figura 5 (c)) (SALVETAT, J. P, et. al. 1999a). 
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(a)
 (b)  

Figura 4 – Medida de módulo de Young por AFM; (a) o NT está ancorado ao substrato, a sonda 
faz uma varredura da topografia da amostra e ao encontrar o NT, sofre uma torção lateral 
(conforme indicado pelo movimento de força lateral). Medindo-se a força aplicada pela sonda 
para romper este obstáculo, pode-se medir o módulo de Young; (b) mostra o esquema de um 
nanotubo fixado no substrato com um lado livre, onde L é o comprimento do nanotubo livre 
submetido a uma carga P em um ponto de x=a para uma força de fricção f distribuída sobre o 
nanotubo (adaptado de WONG, E.W, SHEEHAN, P.E, LIBER, C.M, 1997). 

 

 

(c)
 

Figura 5 – (a) Imagem obtida por AFM da membrana de ultrafiltração de alumina porosa com 
uma corda de SWNT aderida à membrana; (b) Esquema da medida do módulo de Young através 
de AFM (módulo contato) (adaptado de SALVEAT, J.P. et. al, 1999a); (c) curva de deflexão em 
feixes de SWNT (adaptado de SALVEAT, J.P. et. al, 1999b).  
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 O valor do módulo de Young obtido por este método para MWNT crescido por arco-

voltaico foi de 0,81 ± 0,141 TPa. Para outras amostras de MWNT sintetizadas por deposição 

catalítica de acetileno, o módulo de Y foi entre 10 e 50 GPa, devido provavelmente a uma alta 

densidade de defeitos estruturais presentes nestes MWNTs (DRESSELHAUS, M.S, 

DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 2001). O módulo de Y para MWNT pode sofrer variações 

devido ao escorregamento dos tubos internos (efeito cissalhante na direção do comprimento do 

nanotubo).  

iii) Nanoindentação 

A técnica de nanoindentação (SHEN, W. et. al. 2000; QI, H.J. et. al. 2003) foi aplicada 

em “florestas” de NTs (Figura 6), apresentando resultados reprodutíveis (QI, H.J. et. al. 2003). 

Usando um processo de indentação e modelamento de micro-mecânica foram obtidas as curvas 

de profundidade e força-penetração para avaliar a rigidez da curvatura efetiva dos nanotubos 

constituintes da floresta de NTs (Figura 7). Os valores encontrados para a rigidez da curvatura 

dos tubos (0,91 – 1,24 TPa) estão de acordo com outras medidas do módulo de Y reportados na 

literatura por Wong e colaboradores e Salvetat e co-autores onde os autores utilizaram AFM em 

seus experimentos (QI, H.J. et. al. 2003).  

 

Figura 6 – Floresta de nanotubos de carbono alinhados verticalmente sobre catalisador de níquel. 
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Figura 7 – (a) Esquema do dispositivo de nanoindentação, (b) geometria do diamante do 
nanoindentador; sequência do teste de nanoindentação: (c) início do teste antes do contato com 
amostra, (d) a ponta do indentador em contato com os NT, (e) a ponta tocando dois NTs e um 
deles se curvando (adaptado de QI, H.J, 2003). 

3.2.3 Fatores que afetam as propriedades mecânicas dos NTs 

A escolha do NT para aplicação em dispositivos e/ou compósitos é um fator decisivo no 

sucesso do produto. Há vários métodos de produção de NTs que determinan suas propriedades 

finais, preço e quantidade produzida. Os NTs crescidos pelo método de descarga em arco-

voltaico e ablação por laser, por exemplo, apresentam uma baixa densidade de defeitos nos tubos. 

Já os nanotubos sintetizados por deposição de vapor químico (CVD, do inglês chemical vapor 

deposition), um método relativamente mais versátil e mais barato, possuem geralmente maior 

densidade de defeitos. Todavia, esse método pode ter seus parâmetros ajustados e apresentar um 

ganho na qualidade dos nanotubos obtidos (DRESSELHAUS, M.S, DRESSELHAUS, G, 

AVOURIS, Ph, 2001; SAMMALKORPI, M. et. al. 2004).   

 Processamentos pós-síntese também são fatores que interferem nas propriedades 

mecânicas dos NTs (SAMMALKORPI, M. et. al. 2004). A decapagem oxidativa utilizada por 

vários processos de purificação de NT para remoção de carbono amorfo e partículas de 

catalisadores afetam a qualidade dos tubos pela formação de corrosão por pite (pontos de 

corrosão superficial) (Figura 8 (a)) (MIELKE, S. L. et. al. 2007). Experimentos de purificação 

têm demonstrado que a exposição de NT e grafite a uma atmosfera de oxigênio em altas 

temperaturas provocam vacâncias nas camadas grafíticas. Outros tipos de processamentos 
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químicos como a funcionalização são utilizados para melhorar propriedades (dispersão e adesão, 

por exemplo) dos NTs. Entretanto, estas manipulações afetam a qualidade dos tubos 

(SAMMALKORPI, M. et. al. 2004).  
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Figura 8 – (a) Mecanismo de fratura para um nanotubo com uma densidade de pite de 0,16 na sua 
superfície (em vermelho átomos de carbono e em verde átomos de hidrogênio). (b) curva de 
tensão x deformação para o tubo da figura (a); (c) curva experimental e teórica do 
comportamento do módulo de Young em função da densidade de pite (adaptado de MIELKE, S. 
L. et al, 2007). 
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 Com auxílio de cálculos baseados em mecânica quântica, notou-se que poucos defeitos 

(poros) na superfície de um tubo são suficientes para reduzir a sua resistência à fratura.  Como 

visto na Figura 8 (c), o módulo de Young efetivo diminui linearmente em função da densidade de 

pites. A curva de tensão em funsão da deformação mostrada na Figura 8 (b) revela o 

comportamento simulado de nanotubos com uma densidade de pite igual a 0,16 %. À medida que 

a tensão aumenta, o tamanho dos pites também aumenta até a fratura (Figura 8 (a)) (MIELKE, S. 

L. et. al. 2007). No transcorrer deste texto, serão discutidos alguns mecanismos de falhas para 

explicar o aumento da corrosão por pite. 

   Medidas de propriedades mecânicas realizadas por AFM em MWNTs crescidos por arco-

voltaico e CVD em diferentes temperaturas foram comparadas. Os resultados mostraram o 

módulo de Young decrescendo com aumento da desordem nas paredes (Figura 9 (a)). Por 

simulação, mostrou-se que o número de camadas afeta o módulo de Young dos MWNTs (Figura 

9 (b)). Os resultados mostraram uma diminuição no valor do módulo de Y para os nanotubos com 

maior número de camadas. Esta avaliação foi realizada para tubos com até 12 camadas (ENDO et 

al, 2004). 

M
ód

ul
o 

(T
Pa

)

Número de camadas MWCNT

 

(a) (b) 

Figura 9 – (a) Módulo de Young em função a desordem nas paredes de tubos gerados em 
métodos de sínteses diferentes (arco-voltaico e CVD); (b) simulação da variação do módulo de 
Young em função do número de camadas do MWNT (DRESSELHAUS, M.S, DRESSELHAUS, 
G, AVOURIS, Ph, 2001). 
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Entre os NTs testados, os MWNTs obtidos por síntese por arco-voltaico apresentaram 

maiores valores em módulo de Young que os MWNTs sintetizados por CVD. O módulo para 

MWNT crescido de forma catalítica pode variar com sua estrutura, sendo que o MWNT crescido 

em temperaturas controladas pode apresentar uma melhora estrutural (DRESSELHAUS, M.S, 

DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 2001). 

 Somente as interações nanotubo-substrato de natureza física (interações de van der Waals) 

estão bem exploradas. Uma consequência importante da adesão entre os NTs e o substrato está na 

deformação da estrutura atômica do próprio nanotubo. Uma demonstração experimental deste 

efeito é mostrada nas imagens de AFM de MWNTs sobrepostos e depositados em superfície de 

silício passivada (Figura 10). As imagens mostram claramente regiões onde os NTs tiveram suas 

estruturas deformadas em função da sobreposição dos tubos. Essas distorções surgem da 

tendência de aumento da área de contato entre o tubo superior e o substrato, de tal forma a 

aumentar a sua energia de adesão. A energia total do sistema pode ser expressa pela integral da 

energia de deformação U(k) e a energia de adesão V(z) sobre todo o perfil do tubo:       

  ( ) ( )[ ]{ }� += dxxzVkUET  (17), 

onde k é a curvatura local do tubo e V[z(x)] é o potencial da interação nanotubo-substrato numa 

distância z acima da superfície (AVOURIS, et al 1999).  

 A energia de ligação dos nanotubos ao substrato pode ser estimada por meio da obervação 

das distorções dos nanotubos. Isso é feito utilizando os valores medidos do módulo de Young dos 

MWNTs e ajuste ao perfil dos nanotubos observados experimentalmente. Obtém-se uma energia 

de 8 eV/nm para nanotubos com diâmetro em torno de 10 nm. Assim, as interações de van der 

Waals com o substrato podem ser bastante fortes para sistemas mesoscópicos como os nanotubos. 

Valores típicos dessas forças para átomos ou moléculas individuais são bem menores (em torno 

de 1 eV/nm). Altas energias de ligação implicam que fortes forças são exercidas pelos nanotubos 

sobre os elementos superficiais, tais como ondulações, defeitos ou outros nanotubos. Por 

exemplo, estima-se que a força de compressão exercida sobre o nanotubo inferior na Figura 10 é 

de 35 nN (Avouris P. et al. 1999). Resultados obtidos por AFM e cálculos de mecânica molecular 

indicam que os NTs geralmente tendem a ajustar suas estruturas seguindo a morfologia da 

superfície do substrato (DRESSELHAUS, M.S, DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 2001). 
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Figura 10 – a) e b) imagens obtidas por AFM modo não-contato de SWNTs sobrepostos em um 
substrato de superfície de silício passivado. d), e) e f) imagens obtidas através de cálculos de 
mecânica molecular de SWNT; d) deformação axial; e) a deformação na região de contado entre 
dois SWNTs sobrepostos; f) a deformação radial de SWNT (adaptado de AVOURIS. Ph. et al 
1999). 

3.2.4 Simulações de propriedades mecânicas e mecanismos de fratura para os NTs 

Experimentos e simulações teóricas sugerem que os NTs podem mudar suas formas para 

se acomodarem às forças externas, sem mudanças irreversíveis em seus arranjos atômicos. Os 

NTs passam por torções (Figura 11), nós e ondulações (MWNT) em compressão ou dobramento, 

achatam-se, esvaziam-se, formando fitas em movimentos torcionais. Quando a força é removida, 

regeneram suas formas originais. Esta resiliência não é esperada para materiais como o grafite, 

embora as camadas monoatômicas sejam dobráveis. Este comportamento é característico de 

nanotubos de pequenas dimensões, não permitindo concentrações de tensões, microtrincas ou 

falhas de empilhamentos. Uma variedade de experimentos evidencia e confirma que os nanotubos 

podem sustentar deformações elásticas não-lineares. Entretanto, observações do limite de 

deformação ou da magnitude da força no domínio não-linear raramente podem ser medidas 

diretamente. Estes fatos são limitados a dados geométricos e são obtidos com imagens de alta 

resolução. O achatamento de paredes observados em MWNT é atribuído ao estreito contato entre 

dois nanotubos provocado por forças de van der Waals surgindo quando os tubos são 

pressionados um contra o outro (RUOFF, R. S. et. al. 1993). Similarmente, uma matriz de 
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nanotubos paralelos pode-se achatar e formar uma linha de contato entre os tubos, devido a uma 

maximização das interações de van der Waals existente entre eles. Formas colapsadas de 

nanotubos (nanofitas) também experimentam esta força de atração imposta pelas interações de 

van der Waals. Elas são estabilizadas por uma competição entre as forças de van der Waals e a 

energia elástica intrínseca do NT (TERSOFF, J. et. al. 1994). A evidência marcante da resiliência 

dos NTs está nas estruturas dobradas ou curvadas (Figura 11). Esta aparente flexibilidade vem da 

habilidade do orbital sp2 em rehibridizar quando deformado. O grau de rehibridação sp2-sp3 é 

proporcional à curvatura local.  Medidas de AFM reportam uma deformação local a partir de 15-

28 GPa quando o tubo dobra em esforço de compressão (SMALLEY, R. E. et. al. 1998; 

YAKOBSON, B. I, CAMPBELL, M. P, BRABEC, C. J, BERNHOC, J, 1997).  

   

  

 

(e) 

Figura 11 – Imagens de estruturas curvadas de NTs obtidas em ensaio de dureza; (a) SWNT com 
diâmetro de 0,8 nm; (b) SWNT com diâmetro de 1,2 nm; (c) e (d) MWNT, onde (d) apresenta 
duas dobras (retiradas de IIJIMA, s. et. al. 1996); (e) micrografia mostrando a flexibilidade de 
fibras de nanotubos de carbono (retirada de THOSTENSON, E.T, 2001). 
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 O módulo de Young foi estimado em 5,0 TPa por meio de modelamento teórico 

(DRESSELHAUS, M.S, DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 2001). Este alto valor se deve ao 

pequeno tamanho e à seção transversal do tubo escolhido para avaliação (somente 400 átomos de 

carbono, perfazendo um diâmetro d = 0,7 nm). Do ponto de vista da teoria da elasticidade, a 

definição do módulo de Young envolve a especificação do valor da espessura h da parede do 

nanotubo (Equação (7)). Neste cálculo a espessura da folha de grafeno foi considerada igual a h = 

0,7 nm.  Em outros trabalhos onde os autores tomaram h = 0,34 nm, o módulo de Young foi 

menor. 

 Aplicando “Tight binding mode”l para calcular a resistência à deformação do SWNT, 

verificou-se uma dependência do módulo de Young com o diâmetro e a quiralidade do nanotubo. 

Esta dependência foi notada para vários tipos de nanotubos: BN, BC3, BC2N, C3N4, NT (Figura 

12), onde o aumento do diâmetro dos tubos leva a um maior valor no módulo de Young 

(HERNADEZ, E. et. al. 1998; YIMING, F, XIAOXIAN, X, 2005). O maior valor de KE 

computado para um NT foi de 430 N/m e um módulo de Young de 1,26 TPa, coerente com o 

valor encontrado anteriormente de Y = 1,28 TPa, h = 0,34 nm, reportado para MWNT (WONG, 

E.W. et. al. 1997). Os resultados estimados para o módulo de Young têm uma importante relação 

com a geometria adotada: (i) se MWNT, calculando a área normal usando o espaçamento 

interlamelar h aproximadamente igual a do grafite; e (ii) se nanocordas ou feixes de SWNT, 

como um pacote de tubos em arranjo hexagonal, com espaçamento constante entre os nanotubos 

(dt + 0,34 nm). Os MWNTs apresentam valores muito próximos ao do grafite (Figura 12), 

enquanto as nanocordas mostram um decréscimo no módulo de Young com o aumento no 

diâmetro do tubo (Figura 12). Previsões teóricas de propriedades elásticas de SWNT (Tabela 3) 

mostram de forma geral sua alta rigidez na direção axial e deformações na direção radial (SHEN, 

W. et. al. 2000; GARG, A, SINNOTT, S. B, 1998). A Figura 13 mostra uma simulação de 

nanotubos expostos a uma compressão axial. As interações atômicas foram modeladas pelo 

potencial de Tersoff-Brenner, com a reprodução do parâmetro de rede, energia de ligação e a 

constante elástica do grafite e diamante (YAKOBSON, B.I, BRABEC, C.J, BERNHOLC,J, 

1996). 
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Figura 12 – Comportamento da variação do módulo de Young em função do diâmetro. À 
esquerda: comparação de vários tipos de nanotubos, diâmetro e quiralidade. À direita: variação 
do módulo de Young em função do diâmetro para diferentes arranjos geométricos (adaptado de 
DRESSELHAUS, M.S, DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 2001).    
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Figura 13 - Simulação de SWNT armchair (7,7) de comprimento L= 6,0 nm e diâmetro d = 1 nm, 
submetidos à compressão axial (energia de deformação E(ε)=1/2E”ε2, onde ε2= 59 eV/átomo). (a) 
quatro singularidades correspondentes às mudanças de forma; (b), (c), (d) e (e) mostram as 
mudanças na rede cristalina com aumento da deformação, evidenciando o aumento da desordem 
(adaptado de DRESSELHAUS, M.S, DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 2001; BERNHOC, J. 
et. al. 1998). 

Tabela 3 – Simulações computacionais de propriedades mecânicas de SWNT (adaptado de LU, 
Q; BHATTACHARYA, B, 2005). 

Limite de 
resistência 

(GPa) 

Módulo de 
Young (TPa) 

Diâmetro 
(nm) 

Comprimento 
(nm) 

Tipo de 
NT 

Método/comentário, fonte 

- 0,97 0,68 – 27 - SWNT Modelo empírico de força 
constante (LU, H; RAFFII-
TABAR, H;  CROSS, M, 
1997) 
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- 0,97 - 1,20 0,4 - 3,4 20  Simulação por dinâmica 
molecular (MD) / o módulo 
aumenta significativamente 
com o decréscimo do diâmetro 
e aumenta ligeiramente com a 
diminuição da helicidade 
(YAO, N; LORDI, V, 1998) 

- 0,80 - 1,22 0,8 - 2,0 - SWNT Cálculo ab initio / o módulo 
depende da quiralidade 
(HERNANDEZ et al, 1998) 

- 0,4 - 0,8 2,4 - 3,3 - SWNT Simulação atomística usando 
potencial de Brenner, 
carregamento sob tensão 
(CORNWELL, C. F; WILLE, 
L.T, 1998) 

- 0,5 0,4 – 0,22 Infinito2  SWNT Simulação atomística usando 
potencial de Brenner 
carregamento sob tensão 
(HALICIOGLU, 1998) 

- 0,50 - 0,82 0,6 - 1,4 Infinito2 SWNT Cálculo ab inito / apresenta 
pouca dependência com o 
diâmetro e a quiralidade 
(SANCHEZ-PORTAL, D. et 
al, 1999). 

- 0,98 1,3 14 SWNT Tight binding (OZAKI et al, 
2000). 

- 5,0 0,68 - SWNT Tight binding, espessura de 
parede 0,07 nm (ZHOU et al, 
2000). 

- 4,7 - - SWNT Modelo de aproximação por 
densidade local, espessura de 
parede de 0,075 nm (TU Z-C; 
OU-YANG Z-C, 2002). 

65 – 93 -   1,6 - SWNT Usando modelo de Moese 
modificado, carregamento sob 
tensão (BELYTSCHKO et al, 
2002). 

62,9 0,83 - 3,02 0,68 - SWNT Simulação atomística e 
cálculos ab initio, w/o defeitos 
(XIA et al, 2002).  

40 – 50 1,0 0,4 – 2,2 6 – 1000 SWNT Simulação atomística. 
Módulos, limites de 
deformação e escoamento com 
dependência com a taxa de 
carregamento, limite de 
deformação com dependência 
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do comprimento do tubo (WEI 
et al, 2003).    

4,92 0,311 1,36 - SWNT “Tight binding”, deformação 
máxima de 25%. Razão de 
Poisson 0,287, Ligeira 
dependência do módulo com 
diâmetro (DERELI, G; 
OZDOGAN, C, 2003). 

- < 0,12 30 - 250 Próximo de 
2000 

MWNT Módulo de elasticidade 
mensurado através de 
vibrações ressonantes. 
Verificou-se um ligeiro 
aumento com o decréscimo do 
diâmetro (CUENOT et al, 
2003). 

- 1,21 - 640 átomos SWNT Estimativa do módulo de 
Young usando autômato 
celular3 (RYOO, J. et al, 
2007). 

- 1,01 1,08 - SWNT Módulo de Young de SWNTs 
incorporados em compósitos, 
estimado por modelagem por 
elementos finitos (SAFFAR, 
K, P, et al, 2008). 

- a1,0819±0,0084
b2,1216±0,4536 

0,40 12 átomos por 
célula  

SWNT Estudo comparativo do 
módulo de Young do SWNT, 
estimado por métodos de 
Dinâmica Molecular (MD)a e 
Dinâmica Molecular Car-
Parrimello (CPMD), aliada a 
simulações de primeiros 
princípios e Teoria do 
Funcional de Densidade 
(DFT)b (ZANG, J. L. et al, 
2009). 

2 Simulando tubo de comprimento infinito, na condição de contorno periódico. 
3Um autômato celular é um sistema dinâmico determinístico que consiste em uma matriz de células idênticas que 
repetidamente mudam o seu estado de acordo com uma determinada condição. 

O mecanismo de deformação axial foi investigado usando simulação por dinâmica 

molecular. Durante o carregamento, os tubos zig-zag (17,0) e armchair (10,10) apresentaram 

comportamento similar, mas valores diferentes para módulo de Young e coeficiente de Poisson 

[(∆rt/rt)/∆lt/lt)]  foram obtidos (Figura 14). O comportamento dos NTs durante o carregamento 

pode ser dividido em quatro estágios: (i) região inicial linear de baixa deformação (6%); (ii) a 
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formação de um platô; (iii) aumento rápido da tensão, atingindo um pico neste estágio; (iv) queda 

abrupta da tensão para zero ou próximo de zero (BERNHOC, J. et. al. 1998). Os módulos de 

Young (3,96 TPa para armchair e 4,88 TPa para zig-zag) e os coeficientes de Poisson (0,15 para 

armchair e 0,19 para zig-zag) foram avaliados no primeiro estágio. A diferença entre os valores 

encontrados se fundamenta na orientação das ligações C-C. Para os NTs do tipo zig-zag, há um 

aumento da resistência (Figura 14), uma vez que as ligações são estiradas ao longo do eixo de 

carregamento. Já para os NTs do tipo armchair, algumas ligações estiradas se rompem ao atingir 

o ponto máximo de carregamento (MYLVAGANAM, K, ZHANG, L. C,  2004).  

  

Direção do carregamento

 

Figura 14 – Mudanças de estrutura dos nanotubos após aplicação de carregamento; tubo armchair 
(10,10) – (a) estágio 1(momento antes da aplicação da carga), (b) estágio 2 (deformação do 
hexágono, variações no comprimento das ligações e nos ângulos de ligação) , (c) estágio 3 
(deformação acentuada do hexágono, aumento do comprimento das ligações e variações nos 
ângulos de ligação). Tubos zig-zag (17,0) – (d) estágio 1 (momento antes da aplicação da carga), 
(e) estágio 2 (deformação do hexágono, variações no comprimento das ligações e nos ângulos de 
ligação), (f) estágio 3 (deformação acentuada do hexágono, aumento do comprimento das 
ligações e variações nos ângulos de ligação); o comprimento das ligações está dado em 
angstroms e os ângulos das ligações estão dados em graus (adaptado de MYLVAGANAM, K, 
ZHANG, L.C, 2004). 
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 Através de curvas de tensão em função da deformação, várias características do arranjo 

atômico podem ser explicadas e/ou examinadas. Quando o nanotubo passa por certa deformação, 

mesmo além da linearidade, não se observa mudança ou quebra de ligação nos nanotubos. Todos 

os hexágonos se estendem na direção axial do tubo e restauram sua geometria original quando as 

forças são removidas, indicando um comportamento elástico. Mas, a partir de um ponto crítico de 

deformação, ocorre a quebra de uma ou algumas ligações C-C e formam-se buracos na parede do 

tubo (Figura 15 a, e). A fratura se propaga ao longo da circunferência do tubo (Figura 15 b), 

formando cadeias de átomos de carbono como fragmentos do nanotubo (Figura 15 c, f). O 

vigoroso movimento dos tubos resulta em frequentes colisões entre estas cadeias, comutando 

ligações C-C e fundindo as cadeias (Figura 15 d). Continuando o esforço aplicado, o NT se 

rompe. 

 A enorme dispersão nessas propriedades é possivelmente devido à variação no tamanho 

do tubo (diâmetro e comprimento), quiralidade, distribuição de defeitos aleatórios, às flutuações 

locais de energias, às variações no ambiente químico, aos erros em medições e maneiras 

diferentes de definir a área da seção transversal. Efeitos de tamanho e quiralidade de nanotubos 

em suas propriedades mecânicas têm sido estudados, mas seus papéis ainda não estão muito 

claros. Medidas do módulo de Young e da resistência à ruptura de nanotubos são reportados na 

literatura em uma ampla faixa, de 0,27 a 3,6 TPa e 11 a 200 GPa, respectivamente (XIAO, J.R. 

et. al. 2005). Estes valores dependem da estrutura dos nanotubos (Figura 16). Os NTs armchair 

apresentam resistências mais altas (126,2 GPa) que os NTs zig-zag (94,5 GPa) quando 

submetidos a testes de tração (Figura 16 (a)). Os NTs zig-zag revelaram uma maior sensibilidade 

ao diâmetro dos tubos quando comparados com NTs armchair (XIAO, J.R. et. al. 2005). O 

cisalhamento dos NT foi avaliado por simulações de dinâmica molecular e mostraram que  

aumenta com o diâmetro dos tubos. Os valores obtidos por vários autores estão na faixa de 0,44 a 

0,47 TPa para NT e de 0,41 a 0,48 TPa para a folha de grafite (XIAO, J. R. et. al. 2005; YU, W. 

et. al. 2004). 
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Figura 15 – Sequência das etapas de mecanismo de fratura para nanotubos sobre um ensaio de 
tensão-deformação: a) e e) mostram o nanotubo submetido a uma alta tensão e a iniciação de 
defeitos; b) propagação de defeitos na circunferência; c) e f) revelam a formação de cadeias 
monoatômicas, como uma fragmentação do tubo; d) o aparecimento de uma robusta cadeia de 
átomos de C e o tubo fragmentado (adaptado YAKOBSON, B.I, CAMPBELL, M.P. BRABEC, 
C. J, BERNHOC, J. 1997). 

 Embora as técnicas de medição experimental variem em sofisticação, é ainda duvidoso 

que os erros de medição sejam totalmente responsáveis pela enorme variação. A falta de 

consenso na definição da área transversal pode ser corrigida por um simples fator multiplicativo e 

não é suscetível de ser uma importante fonte de aleatoriedade. Portanto, uma parte substancial do 

efeito aleatório é creditado aos defeitos aleatórios e/ou flutuações de energia local (LU, Q, 

BHATTACHARYA, B, 2005). No entanto, alguns trabalhos mostram caminhos para explicar 

esta variação escalar nas propriedades investigadas (LU, Q, BHATTACHARYA, B, 2005; 

RUOFF et al, 2003; DRESSELHAUS, M.S, DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 2001; 

BERNHOLC, J. et. al. 1998).  
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Figura 16 – (a) Curva tensão x deformação para nanotubos zig-zag e armchair (adaptado de 
WANG, Y, WANG, X. X, XIANGGUI, N, 2004). 

Os vários defeitos nos nanotubos- vacâncias, “pittings”, átomos meta-estáveis, defeitos 

Stone-Wales (SW) ou 5-7-7-5 (Figura 17), átomos heterogêneos, descontinuidades nas paredes, 

distorções no empacotamento dos NT em feixes- são geralmente gerados durante os processos de 

obtenção (síntese), tratamento (purificação, corte, tratamentos térmicos, funcionalizações) e 

aplicação (processamento de dispositivos eletrônicos, compósitos etc.). Estes defeitos são 

estáveis e desempenham um importante papel nas propriedades mecânicas, elétricas, químicas e 

outras propriedades inerentes aos NTs. No caso dos defeitos SW (Figura 17), simulações 

atomísticas mostraram que eles são formados quando uma ligação sp2sofre uma rotação de 90º , 

transformando quatro hexágonos em dois pentágonos e dois heptágonos, acompanhada por um 

alongamento do tubo na direção axial e uma diminuição no diâmetro do nanotubo. Este processo 

gradualmente muda a quiralidade dos NTs de armchair para zig-zag (LU, Q, 

BHATTACHARYA, B, 2005), assim como transições de comportamento metálico para 

semicondutor (RUOFF, R. S. et. al. 2003).  
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(c)

(d)

 

Figura 17 – Simulação da geração de defeitos Stone-Wales; (a) seis pontos onde foram gerados 
os defeitos no plano da folha de grafite; (b) o tubo SWNT correspondente 6,6; (c) esquema da 
rotação da ligação C-C formando o defeito de Stone-Wales; (d) mecanismo de carregamento 
aplicado nas extremidades (adaptado de LU, Q, BHATTACHARYA, B, 2005). 

Outro estudo baseado em modelamento por “tight-binding” e simulação por dinâmica 

molecular mostra que a orientação dos átomos de C na rede modifica as propriedades mecânicas 

dos NTs (DRESSELHAUS, M.S, DRESSELHAUS, G, AVOURIS, Ph, 2001). Enquanto o 

grafite apresenta-se quebradiço, o NT pode exibir comportamento plástico ou quebradiço sob 

deformação, dependendo de condições externas e da simetria do tubo. No caso de um NT zig-zag 

(tensão de deformação longitudinal), a formação de defeitos é fortemente dependente da 

curvatura do tubo. Após a nucleação do primeiro defeito, outras clivagens quebradiças ou 

ductibilidade são possíveis, dependendo da simetria do tubo, da temperatura e tensão aplicada. 

Sob condições de alta deformação e baixa temperatura, todos os tubos são quebradiços; caso 

contrário, sob deformação menor e alta temperatura, a ductibilidade é aumentada. Assim, tubos 

de diâmetro pequeno (aproximadamente 1,1 nm) mostram um comportamento completamente 

dúctil; já tubos maiores exibem um comportamento moderado ou completamente quebradiço 

dependendo de sua simetria. 

A maior parte das discussões teóricas sobre a estrutura e propriedades dos NT envolve 

nanotubos livres (sem a presença de um substrato sólido ou dispersão em líquidos). No entanto, 

todas as situações experimentais que buscam qualificar e quantificar sua estrutura e propriedades 

envolvem um suporte (substrato) e as interações dos NTs com o suporte. Mesmo os NTs livres de 

suporte revelam a formação de feixes, onde os nanotubos interagem fortemente uns com os 
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outros. Visto isso, faz-se necessário avaliar as propriedades mecânicas levando em conta tais 

interações de natureza física ou química.  

3.3 Nanotubos de carbono e a radiação ionizante  

 O emprego de NT em compósitos e/ou dispositivos eletrônicos que serão utilizados em 

aplicações espaciais depende de seu desempenho quando submetido à radiação do espaço. Essa 

radiação presente na magnetosfera é composta de 85% de prótons, 14% de partículas alfas e 1% 

de íons pesados (HONG, W. K. et. al. 2006).  

 K.W. Hong e colaboradores confeccionaram um dispositivo transistor por efeito de campo 

FET, do ingles field effect transistor, a partir de feixes de SWNTs, conforme mostrado na Figura 

18. Foram depositadas diferentes quantidades de SWNT entre a fonte e o dreno do dispositivo 

(Figura 18(b), o qual foi irradiado com feixes de prótons de diferentes energias (10, 20 e 35 

MeV).  

 

Figura 18 – (a) Imagem do FET construído com SWNT. (b) Micrografias da região onde foram 
depositados os SWNTs (retirado de HONG, W. K. et. al. 2006).   

 O espectro Raman para os SWNTs foi avaliado e não mostrou nenhuma alteração 

significativa na qualidade estrutural dos nanotubos irradiados com feixe de 20 MeV por até 

3600s. A partir desse tempo, como ilustrado a Figura 19, um pequeno aumento da intensidade 

relativa da banda D indica um ligeiro aumento de desordem estrutural. Esses resultados 

revelaram que os NTs são estruturas que toleram a radiação de ambientes espaciais e podem ser 

usados em dispositivos e outros componentes em aplicações espaciais (HONG, W. K. et. al. 

2006). 
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Figura 19 - Espectros Raman de SWNTs depositados no FET e irradiados com feixe de prótons 

de 20 MeV, em função do tempo de irradiação (adaptado de HONG, W. K. et. al. 2006). 

3.4 Funcionalização de NT 

 Nanotubos de carbonos (MWNT, DWNT e SWNT) quando funcionalizados (covalente e 

não-covalentemente) podem apresentar melhorias consideráveis em propriedades que podem ser 

exploradas em dispositivos e/ou compósitos nanoestruturados. Nestes últimos, os nanotubos são 

geralmente dispersos em polímeros, como elementos de reforço, melhorando as propriedades 

mecânicas e condutoras (elétricas e térmicas). 

Tem sido intensamente investigada, tanto teórica quanto experimentalmente, a 

funcionalização de nanotubos de carbono por adsorção de átomos ou moléculas, dopagens 

substitucionais ou ligação de grupos químicos. Na maioria destes casos, as propriedades 

eletrônicas e a reatividade química são alteradas em função da funcionalização.  

3.4.1 Interações covalentes 

Os nanotubos de carbono perfeitos possuem superfícies com alta estabilidade química, 

portanto, poucos átomos e moléculas podem interagir diretamente com suas paredes. A maioria 

dos experimentos realizados para funcionalizar os nanotubos de carbono envolve sistemas muito 

reativos. Apesar da química de nanotubos ter sido desenvolvida somente nos últimos anos, já 
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existe uma grande variedade de rotas e estratégias químicas usadas para funcionalizar 

covalentemente os nanotubos.  

 Para este trabalho, uma rota atrativa para a funcionalização de NTs é aquela que agrega 

moléculas contendo grupamentos amina, aromáticos ou alifáticos, às paredes dos tubos. Estas 

moléculas são utilizadas como agente e/ou aceleradores de cura no processamento das resinas 

epóxi e na obtenção de seus compósitos.  

 Publicações recentes (STRANO, M.S. et. al. 2003; WANG, S. et. al. 2006b; WANG, S. 

2006a), de reações com sais de diazônio foram realizados para obtenção de NTs amino 

funcionalizados. Wang, S. e colaboradores mostraram em 2006 uma rota de funcionalização com 

o endurecedor EPI-W utilizado como agente de cura de sistemas epoxídicos. A Figura 20 mostra 

essa rota de funcionalização, via reação de diazotação.  

 

Figura 20 – Rota de diazotação do SWNT através da reação do EPI-W com nitrito de isoamila 
(adaptado de WANG, S. et. al, 2006b).  

 Após esta reação de funcionalização, a nova estrutura (MWNT-amina) pode participar de 

reações de cura de resina epóxi como agente de cura e integrar a cadeia epoxídica, conforme 

Figura 21. 

 

Figura 21 – Estrutura da molécula de resina epóxi curada com NT funcionalizado com agente de 
cura (adaptado de WANG, S. et. al. 2006b). 
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As espectroscopias na região do infravermelho (FTIR) e, principalmente, Raman têm-se 

mostrado ferramentas poderosas no estudo de propriedades ópticas e vibracionais de nanotubos 

de carbono quimicamente modificados. Estudos de espectroscopia Raman aplicado a amostras de 

SWNT modificadas por diferentes procedimentos de funcionalização têm revelado que a 

funcionalização covalente pode ser monitorada pelo aumento da intensidade relativa da banda D 

em relação às bandas RBM e G (Fantini 2008). Esses modos e suas respectivas frequências estão 

mostrados na Figura 22. Em relação aos modos vibracionais ativos no infravermelho, alguns 

trabalhos têm mostrado que a funcionalização aumenta sensivelmente a intensidade desses modos 

(KUHLMANN, U. et. al 1998, KIM U. J. et al., 2005; VIEIRA, H. S. et .al., 2007), devido à 

quebra de simetria induzida pela presença dos grupos funcionais nas regiões de defeitos. A 

quebra de simetria local faz com que o nanotubo perca seu centro de inversão, tornando mais 

intensos os dipolos elétricos da molécula. Maiores detalhes sobre a espectroscopia Raman de NTs 

podem ser econtrados no livro dos editores BASIUK, V.A, BASIUK, E. V, 2008. 

 

Figura 22 – Espectro Raman de um feixe de nanotubos de carbono, evidenciando os modos 
vibracionais radiais (RBM), tangenciais (banda G) e induzidos por desordem estrutural ou quebra 
de simetria translacional na rede hexagonal do grafeno (D) (adaptado de FANTINI, 2005). 

 

3.4.2 A demanda por NT 

 Para viabilizar o uso de NTs em compósitos estruturais avançados é necessário que a 

produção de nanotubos seja feita em escala comercial e com boa qualidade. Os métodos a altas 

temperaturas, bem como o método de ablação por laser, produzem nanotubos de carbono de alta 
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qualidade estrutural, mas sua produção industrial é questionável e o custo do produto é 

relativamente elevado. O método CVD tem mostrado maior versatilidade e menor custo e tem 

sido, portanto, o método de escolha na maioria dos investimentos, devido a previsões de 

produção de milhares de toneladas por ano. No entanto, a produção de NT por CVD leva a um 

produdo com alguns incovenientes, como a presença maior de defeitos. Diversas empresas, como 

CNano Technology e Bayer, e instituições têm investido para ampliar a produção de NTs com 

elevado grau de pureza com seletividade ao tipo e à quiralidade dos tubos e preço reduzido. 

 Em matéria postada em 23 de junho de 2009 no site “The A to Z materials”, a empresa 

chinesa CNano Technology anunciou no “NT09 - Tenth International Conference on the Science 

and Application of Nanotubes” a fabricação de 500 toneladas de MWNT por ano, elevando a 

produção laboratorial de NT para uma esfera industrial. Um projeto orçado em vinte e dois 

milhões de euros da multinacional Bayer Materials Science pretende ampliar sua capacidade 

produtiva de 60 para 200 toneladas/ano de nanotubos de carbono. A empresa está construindo 

uma nova planta em “Chempark Leverkusen” (NANOTECHWIRE, 2009).   
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4 RESINA EPÓXI 

As primeiras tentativas comerciais de preparo da resina epóxi através da epiclorohidrina 

aconteceram em 1927 nos Estados Unidos. O mérito da primeira síntese de uma resina baseada 

no bisfenol-A foi compartilhado entre o Dr. Pierre Castan da Suíça e o norte-americano Dr. S. O. 

Greenlee em 1936 (MAY, C.A, TANAKA,Y, 1973). O trabalho do suíço foi licenciado pela 

empresa química Ciba-Geigy� (atual Huntsman�), que logo se converteu em um dos três 

maiores fabricantes mundiais de resina epóxi, encerrando os negócios nos finais dos anos 90. O 

trabalho do Dr. Greenlee foi desenvolvido para uma pequena empresa que, posteriormente, foi 

comprada pela Shell�. 

As resinas epoxídicas foram introduzidas no mercado após a Segunda Guerra Mundial 

(ROMÃO, B. M.V, 2004). Por apresentarem uma série de vantagens quando comparadas a outras 

matrizes poliméricas (fenólicas e poliéster), as resinas epoxídicas foram consideradas um avanço 

tecnológico. Dentre as vantagens, destacam-se as excelentes propriedades mecânicas, 

estabilidade dimensional, ótima aderência a reforços aplicados na obtenção de compósito, bom 

comportamento térmico, boa resistência à abrasão, boa resistência química a bases e solventes 

orgânicos (exceto cetonas) e baixa toxicidade.  

Na atualidade, os maiores produtores mundiais de resina epóxi são a Shell�, a Dow 

Química� e a Huntsman� (PARDINI, L.C, NETO, F.L, 2006). Dentre suas aplicações, incluem 

recobrimentos projetivos (revestimento interno de embalagens de cerveja e refrigerante), adesivos 

(tintas anticorrosivas, pintura em pó, pisos industriais, pranchas de surf), equipamentos para 

indústria química, compósitos estruturais (nas indústrias aeroespaciais, com objetivo de reduzir 

massa e ganhar melhorias nas propriedades mecânicas, elétricas e térmicas), laminados elétricos 

(placas de circuito impresso) e encapsulados eletrônicos (encapsulamento de componentes). 

Resina epóxi ou poliepóxido é um plástico termorrígido que contêm pelo menos dois 

grupos epóxi terminais. Quando misturada a um agente catalisador ou "endurecedor", a resina 

passa por um processo de cura e endurece tomando formas definidas. A resina epoxídica mais 

utilizada é o éter de diglicidil bisfenol A (DGEBA). Este polímero apresenta cadeias longas 

constituídas de grupos epoxídicos em suas extremidades, tal como mostrado na Figura 23. 
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 Figura 23 – Estrutura básica de uma resina epóxi do tipo DGEBA (adaptado de BARTON, J. M. 
et. al, 1998). 

A palavra EPÓXI vem do grego "EP" (sobre ou entre) e do inglês "OXI" (oxigênio). 

Literalmente, o termo significa oxigênio entre carbonos. Os epóxidos são éteres cíclicos 

conhecidos também como grupos oxirano ou etoxilina. O grupamento epóxi mais simples 

apresentam anéis de três e é conhecido como óxido de etileno (Figura 24), no entanto existem 

anéis de mais menbro como o óxido de trimetileno e o tetrahidrofurano (SOLOMONS, T.W, 

1996; PARDINI, L.C, NETO, F.L, 2006). A estrutura eletrônica pode variar entre as resinas 

epoxídicas. Os átomos de carbono são hibridizados em uma geometria trigonal (sp2), onde um 

orbital de cada átomo de carbono se sobrepõe a um orbital do átomo de oxigênio para formar o 

orbital molecular no centro do anel. Os últimos orbitais são formados nas laterais por 

sobreposições dos orbitais atômicos p nos planos dos anéis. Os ângulos das ligações C-O-C, O-C-

C e H-C-H são 61º24’, 59º18’ e 116º15’, respectivamente. Os comprimentos das ligações são de 

0,147 nm (C-C), 0,144 nm (O-C) e 0,108 nm (C-H) (MAY, C.A, TANAKA,Y, 1973).    

 

Figura 24 – Diversos anéis epoxídicos (retirado de SILAEX, 2005). 

O grupo glicidil é usado como referência do grupo epoxídico terminal, sendo o nome 

completado por éster, éter, amina etc., de acordo com a natureza do grupo ligado ao terceiro 

carbono (Figura 25). 

 

Figura 25 – Grupamento terminal de uma molécula epoxídica (retirado de SILAEX, 2005). 
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A principal resina epóxi (DGEBA) é produzida através da reação de condensação entre a 

epicloridrina (1-cloro-2,3-epóxi-propano) e o bisfenol A [2,2-bis(4-hidroxifenil) propano], na 

presença de hidróxido de sódio (NaOH). A estrutura da resina consiste em grupos epoxídicos 

terminais e uma unidade de repetição no centro da molécula. Como as unidades de repetição (n) 

variam na formação da resina, as propriedades da resina são influenciadas por essas unidades de 

repetição. As resinas epóxi comerciais do tipo DGEBA são misturas de oligômeros e as unidades 

de repetição que podem variar de 0 a 25 unidades. Pode-se obter resinas líquidas de baixa 

viscosidade qunado 0 < n < 1, ou resinas sólidas com aumento do “n”for maior que um.  

Normalmente, é formado um produto quebradiço à temperatura ambiente. Através da 

modificação das resinas, pode-se mudar sua resistência à fratura e dureza, sem prejudicar outras 

propriedades, como estabilidade térmica e química, módulo de elasticidade e outras (RUBY, 

Z.M, 2003). Diferentes tipos de modificadores, como borrachas líquidas, polímeros 

termoplásticos, diluentes reativos e partículas inorgânicas, foram estudados para promover 

ganhos em propriedades em resinas epóxi curadas (RUBY, Z.M, 2003). 

Resinas epóxi com características multifuncionais podem ser obtidas, por exemplo, com a 

troca do grupamento bisfenol A pelo grupo bisfenol F (Figura 26). Esta resina apresenta um 

maior grau de reticulação, melhorando seu desempenho mecânico, químico e térmico, 

principalmente quando curado com aminas aromáticas ou anidridos.  

 

 Figura 26 – Resina epóxi à base de bisfenol F (retirado de SILAEX, 2005). 

As resinas epóxi flexíveis (Figura 27) possuem longas cadeias lineares substituindo os 

bisfenóis por poliglicóis pouco ramificados. São resinas de baixa reatividade que normalmente 

são utilizadas como flexibilizantes reativos em outras resinas, melhorando a resistência ao 

impacto com acréscimo de flexibilidade. 
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 Figura 27 – Resina epóxi flexível (retirado de SILAEX, 2005). 

As resinas epóxi no seu processo de cura geram redes tridimensionais (Figura 28), 

termorrígidos, resultando em materiais com rigidez, dureza e termoestabilidade. O grupo epóxi 

nas extremidades da molécula comporta-se como sítio ativo para ligações cruzadas (Figura 28). 

Os compostos que reagem com as resinas epóxi são tipicamente aqueles contendo hidrogênios 

ativos ligados a átomos de nitrogênio, oxigênio ou enxofre (MAY, C.A, TANAKA,Y, 1973). A 

reação de cura estabelecida entre o endurecedor e a resina epóxi ocorre através de uma reação de 

substituição nucleofílica. O endurecedor deve apresentar um caráter de base forte. Além disso, 

grandes tensões presentes no anel epoxídico são um elemento que favorece esta reação de cura. 

Como o grupamento epóxi presente na resina DGEBA está na extremidade, o ataque da molécula 

de endurecedor ocorrerá, principalmente, no átomo de carbono menos substituído devido ao seu 

menor impedimento estérico, mostrando que o mecanismo de reação é uma substituição SN2.  

Os agentes de cura são classificados em duas categorias: agentes de cura a frio e a quente. 

Na cura a frio, a polimerização com uma amina alifática, por exemplo, processa-se à temperatura 

ambiente de forma rápida. Na cura a quente, a polimerização com anidridos e aminas aromáticas, 

menos reativas, só ocorre a altas temperaturas variando de 120 a 250°C (ROMÃO 2004).  

Resina Epóxi

Agente
de Cura

Rede Cristalina
 

Figura 28 – Reação da cura de resina epóxi com um agente amínico (adaptado de SILAEX, 
2005). 

 Uma enorme variedade de agentes de cura, como os amínicos ilustrados na Tabela 4, pode 

ser empregada no processamento de resinas epóxi e a sua escolha determina o tipo de reação e a 
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cinética de cura. Por exemplo, aminas alifáticas como DETA e amido-amina tipo AEP (Tabela 4) 

são agentes de cura que gelificam rapidamente à temperatura ambiente, mas a cura completa só é 

atingida de cinco a sete dias. Os processos pós-cura (60 até 110oC) podem reduzir esse tempo 

para 2 a 4 horas. As di- ou poliaminas têm maior número de sítios ativos por molécula que 

facilitam a formação de uma rede polimérica tridimensional.  

 A seleção do agente de cura depende de parâmetros como viscosidade, efeitos de massa 

(quantidade de material a ser processada), ciclos de cura, etc. e determina, em grande extensão, as 

propriedades (p. ex. temperatura de transição vítrea e tenacidade à fratura) e o desempenho final 

do termorrígido epóxi (ROMÃO, B.M.V, 2004).  

 

Tabela 4 – Fórmulas estruturais de alguns agentes de cura amínicos (adaptado de ROMÃO, 

B.M.V, 2004) 

Descrição Formula 

Dietileno triamina (DETA) 
 

Aminoetil piperazina (AEP) 
 

1,2,diamino-ciclohexano (DACH) 
 

Isoforona-diamina (IPDA) 

 
Metileno-bis-ciclo-hexano-amina (4,4'-PACM) 

 

Meta-fenileno-diamina (MPDA) 

 
Diamino-difenilmetano (DDM) 

 

Dicianodiamida (DICY) 
 

 

A viscosidade é um parâmetro crítico no processamento de resinas. Mantendo a 

viscosidade baixa (600 a 2000 cP) facilita o completo molhamento dos reforços (partículas, 

fibras, tecidos e outros) usados como carga nos compósitos. A melhoria na molhabilidade dos 

reforços pela matriz evita a formação de vazios (bolhas, poros) em produtos totalmente curados, 
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evitando áreas de concentração de tensões, que podem levar à falha prematura quando 

submetidos a carregamento. Misturas de resina epóxi e agentes de cura que tenham viscosidade 

acima de 2000 cP podem ser aquecidos para redução da mesma; entretanto, o tempo de trabalho 

poderá  ser reduzido pela aceleração da reação, dependendo do tipo de agente de cura (PARDINI, 

L.C, NETO, F. L, 2006; ROMÃO, B.M.V, 2004; SELWITZ, C, 1992).  

A formação de uma rede tridimensional através das ligações cruzadas se inicia logo que 

resinas epóxi e agentes de cura são misturados. Agentes de cura como aminas aromáticas ou 

anidridos, cuja reação com resinas epóxi é lenta, mantêm a viscosidade do sistema baixa com o 

aquecimento mesmo em grandes massas de resina. Já aminas alifáticas, cicloalifáticas e amido-

aminas, revelam um comportamento contrário, pois aumentam a viscosidade rapidamente, de 

forma proporcional à massa da formulação. Isto é crítico para determinados processos de 

fabricação como bobinagem contínua (as fibras são impreguinadas por banho ao atravessarem 

uma cuba contendo a formulação). (PARDINI, L.C, NETO, F. L, 2006; ROMÃO, B.M.V, 2004; 

RUBY, Z. M, 2003; SELWITZ, C, 1992).  

Os fatores que determinam o processo de cura são basicamente tempo e temperatura. Para 

a cura de compósitos termorrígidos, primeiramente deve-se conhecer o sistema epoxídico 

(cinética de reação e propriedades de seus componentes). Propriedades como a temperatura de 

transição vítrea e a tenacidade à fratura são de alta relevância para o sistema epoxídico curado, 

pois determinam a aplicação do material (ROMÃO, B. M. V, 2004). A temperatura de transição 

vítrea, Tg, pode ser definida por uma faixa de temperatura onde a rede polimérica relaxa sob 

efeito de uma rampa de temperatura, podendo ocorrer perda em propriedades mecânicas. 

Relaciona-se, portanto, à temperatura de uso do material. O tipo de endurecedor apresenta 

influência marcante na transição vítrea (PARDINI, L.C, NETO, F. L, 2006). Já a tenacidade à 

fratura é importante em polímeros onde seu uso esteja sujeito a impactos, e pode ser definida 

como a resistência do material à propagação de trincas pré-existentes (ROMÃO, B.M.V, 2004). 

Endurecedores baseados em aminas cicloalifáticas com anéis múltiplos (metilenodianilina) e 

aminas aromáticas conferem maior tenacidade à fratura. (PARDINI, L.C, NETO, F. L, 2006). 

Como alternativa, as resinas epóxi líquidas bifuncionais (dois anéis oxiranos disponíveis para 

ligação) podem ser modificadas com pequenas quantidades de resinas epóxi multifuncionais, 

conseguindo-se ganhos em suas propriedades, como tenacidade à fratura e aumento da Tg 

(RUBY, Z. M, 2003). 



71 
 

5 NANOCOMPÓSITO 

 O termo “nanotecnologia” foi introduzido pelo pesquisador Norio Taniguchi, durante a 

década de 70, para diferenciar a engenharia de nanoescala e microescala. A Tabela 5 relaciona 

alguns outros marcos na area até o ano 2000.  

Tabela 5– Cronologia de alguns dos fatos importantes na história da nanotecnologia (Adaptado 
de DURAN, N. et. al. 2006). 

Ano Fato importante na nanotecnologia 
 
1959 

Richard Feynman proferiu a palestra “There’s a plenty of room at the bottom” para a American 
Chemical Society, no Instituto de Tecnologia da Califórnia. No seu discurso ele propôs que era 
possível a manipulação de átomo por átomo.  

1974 O pesquisador da Universidade de Tóquio, Norio Taniguchi, atribui o nome nanotecnologia ao 
campo da engenharia em escala submicrométrica. 

1981 O microscópio de varredura por tunelamento (STM) foi inventado pelos pesquisadores da IBM, Gerd 
Binnig e Henrich Röhrer. 

1981 Primeiro artigo científico publicado sobre nanotecnologia por K. Eric Drexler, pesquisador do 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts – MIT. 

 
 
 
1986 

O Instituto Foresight é estabelecido para auxiliar no desenvolvimento e promoção da 
nanotecnologia, promovendo muitas conferências sobre nanotecnologia.  
Publicação do livro “The engines of creation” por K. Eric Drexler, com teorias que ainda continuam 
revolucionando a nanotecnologia. 
Richard Smalley, da Universidade de Rice, descobre os “Buckminster” fulerenos ou “Buckyballs”. 
Invenção do microscópio de força atômica, também pelos pesquisadores da IBM, Gerd Binnig e 
Henrich Röhrer. 

 
1991 

IIJIMA  publica na “Nature” o artigo “Helical microtubules of graphitic carbon” anunciando a 
descoberta de uma nova classe de estruturas de carbono. Neste ano, foi evidenciada a estrutura do 
multiwall carbon nanotubes - MWNT. 

1993 IIJIMA  mostra a existência das estruturas de nanotubos de parede única no artigo “Single – shell 
carbon nanotubes of 1-nm diameter” publicado na “Nature”. 

1996 Richard Smalley desenvolve um método de produção de nanotubos de diâmetros uniformes. 
1997 A primeira empresa em nanotecnologia é criada – a Zyvex.  O primeiro dispositivo nanomecânico 

baseado na estrutura da molécula de DNA é criado por Ned Seeman. 
1999 Os cientistas Mark Reed e James M. Tour criam um interruptor do “computador molecular” usando 

uma única molécula. 
2000 Pesquisadores da Universidade de Rice desenvolveram métodos de transformação de nanotubos de 

carbono em estruturas rígidas multicomponentes 
 

 Um dos produtos gerados com o desenvolvimento da nanotecnologia são os 

nanocompósitos, com toda sua multifuncionalidade (AJAYAN, P. M. et. al. 2003). Um material 

nanocompósito apresenta combinações de materiais, formando um híbrido, onde pelo menos um 
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dos componentes esteja em dimensões nanométricas, e, mais importante, a integração entre os 

componentes deve ocorrer em escala nanométrica ou molecular. Os nanocompósitos obtidos 

deste modo apresentam propriedades (maior resistência mecânica, maior estabilidade térmica ou 

propriedades ópticas, magnéticas ou elétricas superiores) distintas dos compósitos tradicionais, 

com ganho em diversas ordens de grandeza. A natureza dos componentes de um nanocompósito 

pode ser inorgânico-inorgânico, inorgânico-orgânico e orgânico-orgânico (ESTEVES, A. C. et. 

al. 2004).  

5.1 O Uso de Compósitos Estruturais na Indústria Aeroespacial 

 O desenvolvimento das resinas fenólicas (Bakelite) por volta de 1908 permitiu na década 

de 1920 o surgimento da fórmica (laminado de papel com resina fenólica aplicado a 

revestimentos),  precursora dos compósitos poliméricos (plásticos reforçados com fibras). Na 

busca contínua por melhorias, outras matrizes poliméricas termoendurecíveis como poliésteres, 

epóxis, poliamidas e siliconas surgiram neste cenário (SANTOS, S. J. H, 2008). Quanto aos 

reforços, uma das primeiras famílias usadas foram as fibras de vidro (1889). Estas fibras foram 

produzidas na França, mas apresentavam uma baixa resistência à abrasão, tornando-se 

inadequadas. Mas, nos anos 30, surgem novamente as fibras de vidro tipo E. Estas fibras foram 

produzidas para funcionar como fitas isolantes elétricas e suportar altas temperaturas. Logo em 

seguida, vieram as fibras de boro (1966) e as de carbono (1968) com disponibilidades 

mercadológicas. E, por último, as fibras de aramida tornaram-se disponíveis em 1972 (SANTOS, 

S. J. H,  2008). 

 Em 1943, o uso de matriz polimérica (poliéster) reforçada com fibras de vidro foi  

aplicado na construção da fuselagem traseira de um avião de treino nos Estados Unidos. 

Entretanto, a incorporação definitiva dos materiais compósitos de alto desempenho na indústria 

aeroespacial aconteceu na década de 60. Com o desenvolvimento de fibras, os projetistas tiveram 

a oportunidade de desenvolver peças que atendessem às necessidades de desempenho das 

aeronaves em vôo e veículos de reentrada (REZENDE, M. C, BOTELHO, S. J. H, 2000; 

SANTOS, S. J. H,  2008).  

 Com a união entre matrizes poliméricas e fibras de carbono, iniciou-se uma nova classe 

de materiais compósitos capaz de suportar ambientes altamente agressivos. Estes compósitos 
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denominados compósitos carbono/carbono (compósitos de Carbono Reforçado com Fibras de 

Carbono- CRFC (Figura 29)) foram produzidos em reatores de infiltração de vapor químico 

(CVI), um processo derivado do CVD. Esta nova classe de material consegue suportar altíssimas 

temperaturas (≅ 4200ºC), conferindo proteção térmica para estruturas submetidas a severas 

condições térmicas e de erosão, em cones dianteiros de foguetes, em partes externas de veículos 

submetidos à reentrada na atmosfera terrestre e em aviões supersônicos (REZENDE, M. C, 

BOTELHO, S. J. H, 2000; LEVTARD, D. et. al. 2002; BOURRAT, X. et. al. 2006). A Figura 29 

(b) mostra a superfície de um material CRFC após o uso em ambientes agressivos e de alta 

temperatura. O compósito mostra uma corrosão no formato de ondas nas fibras de carbono e a 

ausência de matriz carbônica. 

  
(a) (b) 

Figura 29 – Imagens MEV de compósitos carbono/carbono: (a) fibras de carbono adensadas por 
resina fenólica em um processo CVI; (b) superfície do compósito após erosão por ablação em 
altas temperaturas (retiradas de BOURRAT, X. et. al. 2006). 

 Impulsionados pelas corridas armamentistas e espaciais, novos desenvolvimentos foram 

feitos na área de compósitos carbono/carbono, com maior resistência à oxidação, garantindo o 

seu uso em gargantas de tubeiras de foguetes impulsionados à base de propelente sólido e cones 

de exaustão de aeronaves. Novas oportunidades de desenvolvimento de estruturas de alto 

desempenho e com baixo peso permitiram a melhoria de áreas estratégicas de defesa, como na 

área de mísseis, foguetes e aeronaves de geometrias complexas (REZENDE, M. C, BOTELHO, 

S. J. H, 2000; SANTOS, 2001). Os conflitos armados foram propulsores de novas tecnologias. 

Um exemplo foi o lançamento da aeronave de caça F-117 (Figura 30) na guerra entre os Estados 

Unidos e o Iraque. Um novo conceito de estrutura para este tipo de aeronave foi apresentado, sua 

construção foi baseada em compósitos de fibras de carbono com matrizes epóxi e bismaleimida, 

conferindo ao avião uma capacidade de baixa detecção por radares. Esta grande vantagem está 
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associada ao uso de materiais compósitos e revestimentos específicos, que favorecem a absorção 

da radiação eletromagnética na faixa de microondas e à sua forma geométrica (REZENDE, M. C, 

BOTELHO, S. J. H, 2000).  

 

Figura 30 - Foto da aeronave de caça F-117A Nighthawk (retirado do site Poder Aéreo, 2009) 

 O progresso da indústria aeroespacial na elaboração e aplicação de compósitos avançados 

despertou o interesse de outros setores por estas estruturas. Áreas como a engenharia biomédica 

buscam estas inovações para solucionar ou melhorar problemas recorrentes de seus interesses. 

Essas inovações têm potencializado também o uso desses materiais compósitos nos setores de 

transporte, artigos esportivos e médicos (ENDO, M. et. al, 2007).  

 Nesse contexto, o Brasil tem ampliado sua experiência de inovação na aplicação dos 

compósitos estruturais, principalmente, no setor aeronáutico, utilizando esse tipo de material em 

componentes externos e internos de aviões (cerca de 20% da área de uma aeronave) e 

helicópteros e, em menor escala, na estrutura de foguetes (REZENDE, M. C, BOTELHO, S. J. H, 

2000; SANTOS, 2001). 

5.1.1 Características dos compósitos aplicados ao setor aeroespacial 

 A indústria aeroespacial tem uma constante preocupação com a confiabilidade de suas 

estruturas. Na busca de conferir propriedades superiores aos seus compósitos estruturais, esses 
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materiais são produzidos com fibras longas, visando à máxima transferência das propriedades 

mecânicas da fibra para o compósito. Entretanto, algumas estruturas têm geometrias complexas, 

dificultando seu processo de obtenção. Uma alternativa para a produção de estruturas complexas 

é a combinação de pré-formas de fibras secas e picadas a processos de transferência de resina, 

com aplicações em estruturas de menor solicitação como as estruturas secundárias (REZENDE, 

M. C, BOTELHO, S. J. H, 2000). 

5.1.2 Vantagens do uso de materiais compósitos  

 A demanda por materiais compósitos cresce a cada dia na indústria aeroespacial. O 

surgimento dos polímeros reforçados com fibras de carbono proporcionou compósitos com 

maiores valores de resistência mecânica e de rigidez específicas entre os materiais disponíveis. A 

substituição do alumínio por compósitos poliméricos estruturais, por exemplo, permite uma 

redução de peso de 20 a 30%, além de 25% na redução do custo final de obtenção das peças 

(REZENDE, M. C, BOTELHO, S. J. H, 2000). A classe dos compósitos carbono/carbono 

termoestruturados com suas propriedades de suportar altas temperaturas, oferecendo proteção 

térmica, é uma grande aliada para romper obstáculos de componentes exigidos em altas 

temperaturas e corrosão (LEVTARD, D. et. al. 2002; BOURRAT, X. et. al. 2006). 

5.1.3 Desvantagens do uso de materiais compósitos 

 Existem barreiras a serem superadas. As aplicações dos materiais carbonosos apresentam 

limitações correlacionadas à baixa deformação na ruptura, alta sensibilidade a imperfeições, 

anisotropia, variabilidade nas propriedades, dificuldades no processo de obtenção de 

componentes de grandes dimensões e formatos complexos e elevado custo. (REZENDE, M. C, 

BOTELHO, S. J. H, 2000).   

5.2 Nanocompósitos e Nanotubos de Carbono 

 Desde sua descoberta em 1991, os nanotubos de carbono têm gerado uma imensa 

atividade nas diversas áreas da ciência e engenharia devido às suas impressionantes propriedades 

químicas e físicas (IJIMA, S, 1991). Os NTs apresentam propriedades superlativas (mecânicas, 

elétricas, térmicas), que os tornam uma estrutura ideal em vários tipos de aplicações (dispositivos 
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nanoeletrônicos, ópticos, biosensores, nanocompósitos estruturais, armazenagem de H+ e Li+). 

Em particular, combinações de suas propriedades fazem deles candidatos para fabricação de 

materiais compósitos avançados (ZHU, J. et. al. 2003; COLEMAN, J. N. et. al. 2006; 

NJUGUNA, J, PIELICHOWSKI, K, 2004a; NJUGUNA, J, PIELICHOWSKI, K, 2004b; 

DURAN, N. et. al. 2006). 

 De fato, como apresentado no capítulo 2, valores de módulo de Young semelhantes ou 

mesmo superiores àqueles encontrados ao longo do plano basal de grafites altamente orientadas 

(da ordem de 1,2 TPa) têm sido medidos experimentalmente. Considerados como nanofibras, 

além de apresentarem todas as propriedades das resistentes fibras de carbono produzidas 

comercialmente para aplicações aeroespaciais, possuem outras propriedades adicionais muito 

interessantes, tais como grande flexibilidade, grande habilidade para suportar distorções e alta 

resistência à compressão. Os nanotubos também mostram altos valores de resistência à tração, 

podendo ter seu comprimento aumentado de muitas vezes antes que eles se rompam. Ao contrário 

das fibras de carbono que se fraturam facilmente sob compressão, os NTs assumem uma 

conformação torcida, como a de uma corda retorcida, relaxando elasticamente quando a tensão é 

retirada. Simulações de dinâmica molecular confirmam as evidentes propriedades 

conformacionais dos nanotubos de carbono (DRESSELHAUS, M.S, DRESSELHAUS, G, 

AVOURIS, Ph, 2001; TERRONES, M, 2004; PERESSINOTTO, V. T.S, 2007). A combinação 

de suas propriedades mecânicas à alta condução elétrica e térmica, baixa densidade, inércia 

química e baixa dimensionalidade, fazem dos NTs excelentes materiais candidatos a assumir a 

função de reforço estrutural nos compósitos poliméricos para setores estratégicos, como o setor 

aeroespacial (NJUGUNA, J, PIELICHOWSKI, K, 2004a; NJUGUNA, J, PIELICHOWSKI, K, 

2004b, THOSTENSON, T. E. et. al. 2001; ALLAOUI, A. et. al. 2002; LAU, R, et al, 2005).   

 Alguns dos problemas recorrentes em veículos aeroespaciais são: (i) a erosão por ablação, 

sofrida por veículos espaciais quando da reentrada na atmosfera; (ii) o fenômeno de “lightning” 

(descargas elétricas ocorridas em tempestades de raios). Ambos provocam danos estruturais e 

operacionais nas aeronaves, podendo levar ao seu colapso. Por apresentarem altíssimas 

propriedades condutoras, os NTs poderão oferecer proteção térmica e elétrica para os veículos e 

equipamentos aeroespaciais. A blindagem eletrostática obtida através da dissipação de cargas 

eletrostáticas em satélites é de grande interesse para garantir o funcionamento e a conservação de 

componentes dos mesmos. Outra vantagem do uso de compósito contendo NT consiste na 
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redução da densidade de componentes estruturais de satélites sem perda de propriedades 

mecânicas, permitindo a acomodação de mais equipamentos ou o embarque de um número maior 

de experimentos realizados no espaço. Por fim, aliar as propriedades mecânicas com as 

condutoras é o grande desafio a ser superado por toda a comunidade científica e tecnológica para 

confirmar o uso dos NTs na vanguarda dos compósitos estruturais avançados, transformando esta 

tecnologia em produtos para o setor aeroespacial. A utilização efetiva de NTs em 

nanocompósitos depende inicialmente da sua habilidade em dispersá-los homogeneamente na 

matriz, sem destruir sua integridade estrutural (NJUGUNA, J, PIELICHOWSKI, K, 2004a; 

NJUGUNA, J, PIELICHOWSKI, K, 2004b; COLEMAN, J. N. et. al. 2006; COOPER, C. A. et. 

al. 2002; LIAO, Y. et. al. 2004). 

5.2.1 Propriedades mecânicas relevantes dos nanocompósitos 

 As propriedades mecânicas de compósitos reforçados com fibras são fortemente 

dependentes de uma eficiente transferência de carga entre a matriz e o reforço utilizado, 

consequente de uma boa adesão das fibras à matriz. Entende-se por adesão a atração entre 

substâncias, com a manifestação de forças atrativas entre os átomos e/ou superfícies. A natureza 

da adesão em compósitos estruturais é dependente dos seguintes fatores: 

• presença de grupos funcionais na superfície da fibra produzidos por algum processo de 

tratamento de superfície; 

• orientação, arranjo atômico, cristalinidade e propriedades químicas do reforço; 

• conformação molecular e constituição química da matriz; 

• difusividade dos elementos de cada constituinte; 

• arranjo geométrico das fibras (PARDINI, L.C, NETO, F.L, 2006). 

 As fraturas interlaminares ou delaminação entre as camadas, sejam os reforços tecidos ou 

camadas unidirecionais orientadas, são comumente os modos de falhas desta classe de 

compósitos (BRITO, Jr. C. A. R, 2007). Esse tipo de dano pode ocorrer mesmo sob baixo 

carregamento, devido ao fato de a tenacidade à fratura interlaminar estar associada à adesão 

interfacial.   
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5.2.2 Compósitos 

 Compósitos poliméricos consistem em camadas de resinas reforçadas por fibras longas ou 

tecidos de fibras. A metodologia aplicada na produção desses compósitos ocorre através de 

intercalação de laminas de reforços que aderem entre si com auxílio de camadas de matriz. O 

processo de laminação apresenta uma dependência com o arranjo espacial da distribuição da 

matriz e o reforço. A matriz é distribuída seguindo um sistema de coordenadas espaciais, 

representadas pelas letras x, y e z, como mostrado na Figura 31. As fibras também seguem um 

arranjo para sua disposição que podem ser descritas pelas coordenadas 1, 2 e 3 mostradas na 

Figura 31. O ângulo de laminação (θ) é um parâmetro importante dentro do processo e pode ser 

descrito como o ângulo estabelecido entre a coordenada “x” do sistema de coordenadas x, y, z e o 

eixo principal 1 da lâmina de reforço na direção longitudinal das fibras. Ele influencia 

significativamente as propriedades elásticas do laminado, pois o mesmo define a direção e a 

distribuição das cargas (fibras e partículas) dentro do compósito. (O eixo z do sistema de 

referência e o eixo 3 sempre são normais ao plano do laminado (Figura 31). BRITO, Jr. C. A. R, 

2007).   

 Para a descrição de um corpo laminado, considera-se o material envolvido, as espessuras 

das placas e os ângulos de laminação. Para laminados com materiais com as mesmas 

características, por exemplo, usa-se somente os ângulos de laminação. Existem notações para 

descrever os tipos de corpos laminados: 

• [0/0/0/0] = [04] → quatro placas unidirecionais ordenadas do fundo do laminado até o 

topo; 

• [0/90] → uma lâmina a 0º e outra a 90º, denominado “Cross-ply”; 

• [0/0/45/-45/0/0/0/0/-45/45/0/0] = [02/±45/02]s → laminado multidirecional simétrico; 

• [30/-30/30/-30/30/-30/30/-30] = [±30]4 → laminado assimétrico. 

 No caso de laminados híbridos, utilizam-se os subscritos K (Kevlar – fibras de aramida), 

C (fibras de carbono) e G (fibras de vidro) (BRITO, Jr. C. A. R, 2007). 
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Figura 31 - Laminado unidirecional com fibras longas. A direção de laminação segue o eixo 1 no 
sentido longitudinal da fibra (retirado de BRITO, Jr. C. A. R, 2007). 

 Dentre os reforços para compósitos pode-se citar as fibras longas, tecidos e as pré-formas 

(do inglês “preform”). As fibras longas são aplicadas em compósitos unidirecionais orientadas 

para se obter a melhor resposta do material de acordo com sua solicitação de trabalho. As fibras 

devem ser dispostas no sentido da tensão aplicada, pois irão suportar praticamente toda a carga. 

No entanto, surgem situações onde a solicitação do compósito ocorre em mais de uma direção 

sendo necessária a utilização de tecidos e pré-formas (Figura 32) (BRITO, Jr. C. A. R, 2007; 

PARDINI, L.C, NETO, F.L, 2006). A produção deste artefato passa pelo entrelaçamento de 

fibras do urdume com as fibras da trama seguindo um padrão regular, criando um reforço 

bidimensional em um mesmo plano.   

 

Figura 32 – Tipos de telas para tecidos (retirado de BRITO, Jr. C. A. R, 2007). 
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6 METODOLOGIA 

 Serão descritos a seguir os materiais, métodos e técnicas utilizados na execução do 

trabalho, cujas etapas estão esquematizadas na Figura 33. 

 

Figura 33 – Fluxograma do desenvolvimento do trabalho experimental de obtenção e 
caracterização dos nanocompósitos à base de MWNT e resina epóxi. 

6.1 Materiais de Partida 

 A seleção dos materiais de partida para elaboração dos nanocompósitos (resina, agente de 

cura, fibra de carbono e nanotubo de carbono) foi conduzida a partir de sistemas epoxídicos 

utilizados pelo setor aeroespacial. Após a etapa de seleção e obtenção, foi realizada a etapa de 

caracterização dos materiais de partida, como descrito no fluxograma apresentado na Figura 34.  

 

Figura 34 – Fluxograma das etapas de seleção e caracterização dos materiais de partida para 
elaboração dos nanocompósitos à base de resina epóxi e MWNT. 
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6.1.1 Resina 

 Foi utilizada como matriz a resina epóxi do tipo DGEBA (éter de diglicidil bisfenol A), 

fabricada pela Huntsman®, denominada ARALDITE® MY 750. A resina MY 750 é líquida, de 

baixa viscosidade (a 25ºC - 12.000-16.000 mPa/s) e densidade de 1,16 g/cm3. Este tipo de resina 

epóxi tem a capacidade de se tornar, após cura, um plástico termorrígido de alto desempenho, 

com boas propriedades mecânicas e dielétricas em altas temperaturas.  

6.1.2 Agente de cura 

 O agente de cura ou “endurecedor” utilizado foi fabricado também pela empresa 

Huntsman®, referenciado de Aradur HT 972 GB. O HT 972 é uma diamina aromática sólida 

(4,4’-diamino difenil metano - DDM), com densidade de 0,98 g/cm3 e temperatura de transição 

vítrea entre 153 – 170 ºC.  

6.1.3 Tecido de Fibra de Carbono 

 O tecido de fibra de carbono do tipo “plain” (Figura 32) foi fabricado pela empresa 

Hexcel Corporation® com fibras de carbono HexTow AS4C. As fibras AS4C são fibras 

aeronáuticas produzidas a partir de poliacrilonitrila (PAN) com 3000 filamentos por corda. Estas 

fibras recebem um tratamento em sua superfície com resina epóxi para melhorar a interação 

matriz fibra, podendo proporcionar melhorias nas propriedades de cisalhamento dos compósitos. 

As mesmas apresentam uma alta resistência à atração (4,4 GPa) e um alto módulo elástico (231 

GPa).    

6.1.4 Nanotubos de Carbono 

 O material de partida utilizado neste trabalho foi o MWNT denominado Ctube 100, 

produzido pela empresa NC CO. LTD. Amostras brutas deste MWNT são obtidas pelo método de 

termo deposição de vapor químico (do inglês “Thermal Chemical Vapor Deposition - Termal-

CVD”). Este nanotubo de carbono apresenta alto grau de pureza (> 93 % em massa), possuindo 

como impurezas óxidos metálicos (≅ 7% em massa). Os tubos Ctube 100 têm um diâmetro médio 

de 10 a 50 nm, comprimento entre 1 e 25 µm, densidade de 0,03-0,06 g/cm3 e área superficial 

específica de 150 a 250 m2/g. Estes valores foram determinados pelo fabricante, através das 
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técnicas de termogravimetria (pureza), microscopia eletrônica de varredura (diâmetro médio e 

comprimento dos tubos), método BET (área superficial específica). O método de determinação da 

densidade não foi mencionado pelo fabricante (NC CO. LTD, 2008).   

6.2 Processamentos  

6.2.1 Obtenção das dispersões 

 Pesou-se em balança analítica os nanotubos de carbono e a resina epóxi no mesmo 

recipiente, e o agente de cura em um recipiente separado. A mistura resina epóxi/MWNT foi 

agitada por 30 min a 2400 rpm com  agitador mecânico. Em seguida, ela foi sonificada por 

inserção direta de uma ponta sonificadora (stepped microtip S&M 219, φ 13,0mm) em um 

béquer, utilizando-se o equipamento Sonics Vibral Cell 500, em banho de gelo e em nitrogênio 

líquido, à potência média de 30W e amplitude de 35%, por 60 min. Sob aquecimento (60ºC) e 

agitação mecânica (120 RPM), adicionou-se o agente de cura até sua completa solubilização na 

mistura resina/MWNT (aproximadamente a 30 min de agitação mecânica). Para a remoção de 

bolhas de ar, o sistema resina/nanotubo de carbono/endurecedor foi aquecido em uma estufa por 

10 minutos, sob vácuo, a 60ºC, colocado 10 min em ultrasom de banho com potência de 25W, 

voltando à estufa à vácuo, aquecida a 60ºC, por mais 10 min. 

6.2.2 Obtenção dos “buckypapers” 

 Os “buckypapers” são finas membranas (filmes) de nanotubos de carbono que assumem 

uma configuração semelhante à de um tecido (com cordas de NTs entrelaçadas em rede entre si). 

Os “buckypapers” foram preparados (WANG, S. et. al. 2004) a partir de nanotubos de carbono 

dispersos em uma solução de surfactante em água deionizada, em uma proporção de 1,0 mg de 

MWNT para 1,0 mL de TRITON X-100. A mistura foi submetida à sonificação por ponta 

(stepped microtip S&M 219, φ 13,0 mm) durante 60 min com amplitude igual a 35% e potência 

de 10 W, utilizando-se o equipamento Sonics Vibral Cell 500, em banho de gelo para evitar a 

evaporação. A dispersão foi filtrada em membrana Millipore PTFE modificado 

(politetrafluoretileno ligado a polietileno de alta  massa molar) de 47 mm de diâmetro com poros 

de 0,45 µm de diâmetro. Na seqüência, a membrana contendo o filme de nanotubo de carbono foi 
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seca sob vácuo em uma estufa ISOTEMP modelo 285A da marca FISHER SCIENTIFIC, por 12 

horas, a 60°C, e o filme foi então removido (Figura 35).  

  

(a) (b) 

Figura 35- Processo de obtenção de “buckypapers”: (a) sistema de filtração; (b) “buckypapers” 
sobre a membrana de filtração após a secagem em estufa. 

6.3 Funcionalização 

 Foi proposta uma reação de diazotação para a ligação covalente do DDM (4,4´-diamino 

difenil metano), agente de cura para resinas epóxi, ao MWNT. A Figura 36 revela as etapas de 

funcionalização e caracterização dos produtos obtidos.   

 

Figura 36 - Fluxograma para obtenção e caracterização de MWNTs funcionalizados e elaboração 
das dispersões resina epóxi MWNT-DDM. 

 O MWNT (50,0 mg) foi misturado com dimetilformanida (DMF) em um graal, para 

formar uma pasta, que foi dispersa em 50 mL de DMF em ultra-som de banho por 30 min. A 

dispersão foi colocada em misturador com velocidade de 2400 rpm por 5 min, na seqüência a 

velocidade foi diminuída para 300 RPM e  os demais reagentes BPO (1,02 g), DDM (1,98 g), CuI 
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(1,94 g) e nitrito de isoamilo (1,4 mL) foram adicionados(YING, Y. et. al, 2003). A agitação 

mecânica foi retomada por mais 30 min. A mistura foi transferida para um sistema de banho 

quente e aquecida lentamente até 75 - 80ºC, sob agitação magnética, por 12 h (Figura 37). Todo o 

sistema foi mantido sob atmosfera de argônio com fluxo de 100 mL/min. Após o término da 

reação, a mistura foi centrifugada em uma ultra centrifuga da marca SORVALL, modelo ULTRA 

80, com rotor T865, usando tubos ULTRA BOTTLES 03718 de 30 mL de polipropileno. A 

centrifugação foi conduzida por 1,5 h, com velocidade de 20.000 rpm. O liquido sobrenadante foi 

destilado em rota-evaporador, a 120-130ºC, sob baixa rotação (40 rpm) e vácuo, durante 5 h 

(Figura 38). 

  

Figura 37 – Montagem utilizada na funcionalização do MWNT. 

  
 

Figura 38 – Montagem para remoção por destilação da DMF.  

 O material centrifugado foi lavado com etanol por 60 min em ultrasom de banho. O 

produto lavado foi filtrado em membrana de teflon com poros de 0,5 µm. O filtrado foi lavado 

com uma solução de HCl  0,1 mol/L no rota-evaporador, com velocidade entre 100-120 rpm, por 

30 min, e filtrado novamente. O novo filtrado foi lavado com água deionizada à 80ºC, por duas 

vezes. O pH da solução filtrada (2,5) confirmou a presença de ácido clorídrico residual. O mesmo 

procedimento de lavagem foi então repetido com solução diluída de NH4OH (0,1 mol/L) e água 

deionizada até pH 7,0. 
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 Durante o processo de lavagem e purificação foram colhidas amostras de cada etapa. As 

lavagens ácidas revelaram uma solução filtrada de tonalidade verde, indicando a presença de 

Cu1+; para as lavagens de caráter básico, a solução apresentou uma coloração azul resultante da 

presença de Cu2+ (Figura 39) (CEJUDO, R. et. al. 2002). O produto sólido obtido foi denominado 

MWNT-DDM. 

                   

Figura 39 – Montagem do sistema de filtração.  

6.4 Obtenção dos Nanocompósitos 

 Foram preparadas 3 séries de nanocompósitos ternários resina epóxi/fibra de 

carbono/MWNT, variando o arranjo ou composição dos nanotubos introduzidos. A Tabela 6 

relaciona tais séries. 

Tabela 6 – Diferentes séries de nanocompósitos ternários resina epóxi/fibra de carbono/MWNT  
preparadas e submetidas a ensaio mecânico.  

Quantidades MWNT “Buckypaper” MWNT-DDM 
de carga Quantidades de corpos de prova ensaiados 
% de NT Ternário4 Ternário5 Ternário4 

0,0% 6  6 
0,1% 6  6 
0,5% 6  6 
1,0% 6  6 

“buckypaper”- 7unidades - 5 - 
4estes  compósitos ternários seguiram o seguinte arranjo: MWNT e MWNT-DDM dispersos em um 
sistema epoxídico (MY750/HT972), intercalados por 4 lâminas de tecidos de fibra de carbono tipo “plain” 
(com fibras de PAN do tipo HexTow AS4C, com 3000 filamentos por corda). 
5estes compósitos ternários foram obtidos por intercalação de “buckypapers” e tecidos de fibra de carbono 
no sistema epoxídico. Foram utilizados 7 “buckypapers” e 6 unidades de tecido de fibra de carbono.  
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 Os nanocompósitos foram obtidos de forma geral por um processo de laminação de 

camadas do sistema epoxídico à base da resina epóxi (ARALDITE® MY 750) e do endurecedor 

DDM (ARALDUR® HT 972 GB) com phr 26,6 (26,6 partes de endurecedor para 100 partes de 

resina). Para as amostras contendo nanotubos dispersos, o MWNT ou MWNT-DDM foi disperso 

em resina epóxi, em concentrações de 0,1, 0,5 e 1,0 % em massa. O processo de laminação 

seguiu o arranjo de laminação [0]4 (primeira camada de resina/MWNT, depois tecido de fibra de 

carbono, até o enchimento do molde).  

 O procedimento de cura foi realizado em estufa ICAMO, modelo 3, acoplada com uma 

unidade de controle de temperatura FORNAX 2000 fabricada pela Analógica Instrumentação e 

Controle (Belo Horizonte, MG, Brasil). O programa de aquecimento aplicado para curar os 

nanocompósitos iniciou-se com uma taxa de aquecimento de 6ºC/h, a partir da temperatura 

ambiente até 60ºC, permanecendo nesta temperatura por 1 h; mantendo a taxa de aquecimento, o 

sistema foi aquecido até atingir 120ºC, permanecendo nesta temperatura por 2 h; e, em seguida, 

até 180ºC, ficando por 1 h nesta temperatura. O sistema foi resfriado a uma taxa de 20ºC/h até 

30ºC.  

 Foram projetados e confeccionados moldes para a cura de resinas puras e dos compósitos 

em dimensões especificadas, como ilustrado na Figura 40. O molde mostrado na Figura 40 (a) foi 

desenvolvido conforme especificações da norma ASTM D790M. O molde é composto de base 

em aço, com uma junta de teflon para evitar vazamentos e adesão dos corpos de prova à base. Na 

seqüência, uma chapa em aço, os arquétipos finalizando com outra junta de teflon e uma tampa 

em aço fechada por parafusos. As Figura 40 (b) e (c) mostram, respectivamente, fotografias das 

partes e do molde fechado de um outro modelo de moldes de cura utilizado no início deste 

trabalho. Este molde foi confeccionado em aço ASI 4340. Variando-se a espessura das placas de 

teflon, pode-se variar a espessura do corpo de prova obtido. Esta variação de espessura do corpo 

de prova foi feita entre 2 e 3 mm.  
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Figura 40 – Imagens dos moldes empregados na laminação dos compósitos resina epóxi/tecido de 
fibra de carbono/MWNT: (a) fotografias do molde usado para gerar corpos de prova de acordo 
com a norma ASTM D790M (50,0 x 25,0 x 2,0 mm); (b) fotografia do molde usado para obter 
laminados com dimensões de 70,0 x 20,0 x 3,0 mm. 

6.5  Técnica de Caracterizações 

6.5.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

 
 As micrografias foram obtidas em um equipamento JEOL JSM, modelo 840A, do 

Laboratório de Microanálise do consórcio UFMG/CDTN, operando com o feixe de elétrons sob 

tensão de aceleração de 15 kV, corrente de 6x10-11A. As amostras foram fixadas no porta-

amostra apropriado, com o auxílio de uma fita condutora de carbono “dupla-face”, e metalizadas 

com ouro por 10s. 

 

6.5.2 Microscopia eletrônica de transmissão (MET)  

 As imagens dos MWNTs foram obtidas em um equipamento Carl Zeiss cem 902 do 

Instituto de Química da UNICAMP, operando com energia de 80 kV. A amostra foi dispersa em 

(b) 

(a) (c) 
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isopropanol por sonificação em um banho de ultrasom da marca Unique por 5 min. A suspensão 

foi gotejada em grades de cobre recobertas com filme de carbono e secas à temperatura ambiente. 

6.5.3 Microanálise por espectroscopia de energia dispersiva (EDS, do inglês Energy 

Dispersive Spectroscopy) 

 Os estudos micro analíticos foram realizados em uma microsonda eletrônica da marca 

JEOL, modelo JXA/8900RL, do Laboratório de Microanálise do consórcio UFMG/CDTN, 

operando com feixe de elétrons sob tensão de aceleração de 15 kV, corrente de 1,2x10-10A e sob 

uma área aproximada de (100 x 100 µm). As análises foram assistidas pelas imagens de 

microscopia eletrônica de varredura e tomadas em diversas regiões da amostra. As amostras 

foram previamente secas e pulverizadas, e fixadas em um porta-amostra apropriado com o auxílio 

de uma fita condutora de carbono “dupla-face”. 

6.5.4 Microanálise por fluorescência de raios X por energia dispersiva (µµµµEDX, do inglês 

Energy Dispersive X Ray) 

 
 As análises foram realizadas em um equipamento Shimadzu, modelo EDX 720, do 

Laboratório de Microanálise do CDTN/CNEN, operando com feixe de elétrons com energia entre 

20 e 40 keV, sob uma área aproximada de 5 mm, sob vácuo. As amostras na forma de pós secos 

foram colocadas em frascos apropriados e inseridas no porta-amostra do equipamento.  

6.5.5 Espectrometria na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR, do 

inglês Fourier Transform Infrared) 

 
 As medidas de Micro-FTIR e FTIR foram realizadas respectivamente nos Laboratórios 

LQN e LABSPEC, ambos do CDNT/CNEN. Para as análises por Micro-FTIR, principalmente 

das amostras de MWNT, utilizou-se um microscópio Centaurus (ampliação de 10 x sobre uma 

região de 150 x150 µm2) acoplado a um espectrômetro de FTIR Nicolet (Nexus 470). Espectros 

de Micro-FTIR na região de 650-4000 cm-1 foram coletados no modo de transmissão com 

resolução espectral melhor que 4 cm-1, adquiridos com 64 acumulações, sob purga de nitrogênio 

seco. Configuração do espectrômetro: fonte ever-glow, divisor de feixe de KBr, Ge-coated, e 

detector de HgCdTe. As amostras analisadas no Micro-FTIR Nicolet Nexus 470 exigiram a 
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preparação de filme sob uma placa de silício, pois o equipamento permite focalizar o feixe de luz 

infravermelha sobre uma região da amostra. As amostras de MWNT foram dispersas em 

solventes adequados (isopropanol, propanona, dimetilformamida) por sonificação de 15 minutos 

(ultrasom de banho e de ponta) e depois gotejada em uma placa de silício sob aquecimento 

(60ºC) para formar um filme fino da amostra. 

 Para análises por FTIR, um espectrofotômetro FTIR GALAXY-MATSON modelo 3020 

foi utilizado para identificação de grupos funcionais característicos dos materiais (resina, 

endurecedor), sob a forma de pastilhas sólidas do pó com brometo de potássio (KBr) seco.  

6.5.6  Espectroscopia Raman 

 As medidas de espalhamento Raman foram executadas no Laboratório de Espectroscopia 

Raman do Departamento de Física da UFMG, utilizando o equipamento Dilor XY. Este 

equipamento é equipado com triplo monocromador, microscópio confocal (Olympus BH-2) e 

detector CCD resfriado por nitrogênio líquido. A fonte utilizada foi um laser de Ar com 

comprimento de onda de 514,5 nm (na região da luz verde), com potência ajustada em 0,5 

mW/µm2. As amostras analisadas foram dispersas em solventes adequados (isopropanol, 

propanona, dimetilformamida) por sonificação de 15 minutos (ultrasom de banho e de ponta) e 

depois gotejada em uma placa de vidro sob aquecimento (60ºC) para formar um filme fino da 

amostra e também no pó seco de MWNT. Os espectros Raman foram coletados em várias regiões 

de uma mesma amostra, com intervalo espectral de 1200 a 1800 cm-1. 

6.5.7 Análise térmica  

 Amostras em torno de 15,0 mg foram analisadas nas duas técnicas de análise térmica 

mencionadas abaixo. As medidas de termogravimetria (TG) foram realizadas em um 

equipamento de análises simultâneas TG/DTA (DTA, do inglês differencial thermal analysis) ou 

TG/DSC (DSC, do inglês differencial scanning calorimetry), modelo SDT 2960 da TA 

Instruments no Laboratório de Química de Nanoestruturas – LQN do CDTN/CNEN. O protocolo 

aplicado para as medidas foi uma razão de aquecimento de 5 ou 10ºC/min, da temperatura 

ambiente (30ºC) até 1000ºC, sob atmosfera de ar sintético seco ou nitrogênio, com fluxo de 100 

mL/min.  
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 As medidas de DSC foram realizadas em um equipamento DSC Q10 da TA Instruments. 

As amostras foram analisadas conforme protocolo estabelecido na norma técnica ASTM D 3418-

82: rampa de aquecimento a uma razão de 10 ºC/min, da temperatura ambiente até 30 ºC acima 

da temperatura de fusão; rampa de resfriamento com a mesma razão de aquecimento até 50 ºC 

abaixo do pico de cristalização, sob atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50 mL/min.  

6.6 Avaliação das Propriedades Mecânicas dos Nanocompósitos 

 Os ensaios para determinação das propriedades mecânicas foram realizadas no 

Laboratório de Engenharia de Polímeros e Compósitos – LEPCom, do Departamento de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 

coordenado pelo Prof. Dr. Rodrigo Lambert Oréfice.  

 Os corpos de prova foram avaliados em uma máquina universal de ensaios mecânicos 

EMIC, modelo DL3000 (Figura 41(a)). Esta máquina é eletromecânica, com capacidade de 

3000kgf (30kN), atende uma ampla faixa de velocidade que vai de 0,01 a 1000 mm/min e 

permite a utilização de várias células de carga. Para este trabalho, foi utilizada uma célula de 

carga de 2kN, calibrada em 20/12/2007, apresentando incerteza de medição de 1,2N até 400N e 

2,4N até 800N. O equipamento usa um sensor óptico para determinar o deslocamento com 

precisão de 0,01 mm. Os dados gerados no ensaio são capturados e analisados no software TESC 

que acompanha o equipamento. . 

 As caracterizações dimensionais (comprimento e largura) dos corpos de prova foram 

realizadas com paquímetro Starrret digital, modelo 790, com resolução de 0,01 mm e exatidão de 

acordo com a norma DIN 862. Para medidas de espessura, usou-se um micrômetro Mitutoyo, 

modelo 119, com graduação de 0,01 mm e exatidão de ± 0,002 mm. Os dados foram retirados dos 

manuais dos fabricantes. A massa foi determinada em balança de precisão Bel modelo Mark 250ª 

com resolução de 0,0001 g, reprodutibilidade de 0,0001 g e linearidade de ± 0,001 g. 
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Figura 41– (a) Máquina universal de ensaios mecânicos EMIC DL 3000; (b) Suporte para corpos 
de prova conforme a norma ASTM D790, utilizando o método I (retirado de EMIC, 2009). 

 Os ensaios de flexão para os nanocompósitos ternários seguiram a norma técnica ASTM 

D 790M – 92. Esta norma aplica-se a ensaios de materiais plásticos com ou sem reforço, para 

avaliação de suas propriedades em esforços de flexão. Os corpos de prova podem ser barras 

retangulares, folhas, placas ou formas moldadas. Foi aplicado o método de ensaio tipo I, 

procedimento A (Tabela 7), que consiste em um ensaio de dobramento de três pontos, conforme a 

Figura 41 (b).    

Tabela 7 – Roteiro para os Ensaios Universais na Determinação das Propriedades Mecânicas dos 
Nanocompósitos (retirado de ASTM D790M, 1992). 

Propriedade Tipo de Ensaio Norma aplicável 
Flexão Dobramento três pontos – Método teste I ASTM D790M 

Espessura nominal do 
corpo de prova (mm) 

Largura do corpo 
de prova (mm) 

Comprimento do corpo 
de prova (mm) 

Vão dos apoios  
(mm) 

Velocidade do 
ensaio (mm/min) 

1 25 50 32 1,7 
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 Levantou-se uma curva de força em função do deslocamento para cada corpo de prova 

ensaiado e tomou-se a região linear da curva para determinação da inclinação da reta. De posse 

deste dado, aplicou-se a equação (17) fornecida pela norma ASTM D790M-92 para determinar o 

módulo de elasticidade na flexão: 

3

3

4 E

S
B

bd

mL
E

×
=  

(17), 

onde EB é o módulo de elasticidade no dobramento (MPa), LS o espaçamento entre os apoios do 

corpo de prova (mm), b a largura do corpo de prova (mm), dE a espessura do corpo de prova 

(mm) e m a tangente da curva de força em função do deslocamento na porção linear (N/mm).  

    

 Após o ensaio de flexão, os corpos de provas de cada condição (0,0, 0,1, 0,5 e 1,0 % em 

massa de MWNT) tiveram a morfologia da região de fratura avaliada em imagens MEV. Os 

corpos de prova fraturados foram mergulhados em nitrogênio líquido e depois rompidos na 

região de fratura. Novamente, quebrou-se em pedaço de tamanho adequado ao porta-amostra do 

equipamento e, com o auxílio de uma fita condutora de carbono “dupla-face”, fixou-se o pedaço 

do corpo de prova ao porta-amostra fazendo um contato elétrico entre a amostra e o porta-

amostra com tinta à base de carbono. As amostras foram metalizadas com ouro por 10s. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

7.1 Definição dos Materiais de partida 

 Em virtude da gama de produtos oferecidos no mercado de resina, ora pelo processo de 

produção das mesmas, ora pela aplicação desejada, foi necessária inicialmente uma prospecção 

entre as várias resinas epóxi e fenólica, bem como a definição de rota de cura. Uma visita técnica 

a duas empresas fornecedoras, a Schenectady Crios e a Altana Eletro Isolantes do Brasil, ambas 

no estado de São Paulo (Rio Claro e Atibaia) foi realizada. Foi possível conhecer os produtos da 

empresa e discutir sobre os problemas encontrados no procedimento de cura das resinas fenólicas 

(CR 2911, CR 2830 e BRJ 430), como a presença de quantidade excessiva de bolhas, dificuldade 

na moldagem, etc., mesmo seguindo uma metodologia de processamento indicada pelo 

fabricante. O procedimento de cura usado para quantidades maiores de resina fenólica não 

pareceu ser satisfatório para a cura de quantidades pequenas (~ 2 g) em escala laboratorial. O uso 

de resina fenólica pela indústria em geral é destinado à aglutinação e/ou impregnação de outras 

substâncias em quantidade da ordem de 30 - 40 % em massa. Como a idéia inicial era trabalhar 

com dispersões da ordem de ≅ 1 % em massa de nanotubos de carbono na resina fenólica, a 

mesma mostrou-se inviável.  

 Com a exploração em paralelo dos mesmos nanocompósitos à base de resina epóxi do tipo 

DGEBA, foram avaliados vários tipos de resina epóxi (RenLam LY 1316, Araldite GY 279, 

Araldite XR 1553, Araldite MY 750) e agente de cura (Aradur HY 951, Araldur HT 972). Todos 

os sistemas avaliados apresentaram características semelhantes, mas o sistema envolvedo resina 

do tipo DGEBA e endurecedor de amina aromática DDM foi escolhido, como sugestão de 

técnicos da empresa Cenic Eng. Com. Ind. LTDA (São José dos Campos, SP, Brasil), por ser o 

sistema adotado por várias indústrias do setor aeroespacial. A resina epóxi escolhida foi a MY750 

e o agente de cura foi o HT972, ambos fabricados e distribuídos pela empresa Huntsman. 
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7.2 Caracterização dos Materiais de Partida 

7.2.1 Nanotubo de Carbono - MWNT  

 A composição elementar da amostra de MWNT Ctube 100, realizada por Microanálise 

por EDS, revelou além do alto teor de carbono e a presença de impurezas do tipo alumínio e ferro 

(Figura 42), as quais são decorrentes do processo de síntese. A presença de alumínio é decorrente 

de resíduos da matriz (Al2O3) onde os nanotubos de carbono foram crescidos, enquanto a do 

elemento ferro do uso de catalisadores à base de ferro no processo de síntese por CVD. 

 

Figura 42 – Resultado da microanálise por EDS para amostra de MWNT comercial Ctube100. 

 A presença dos elementos identificados por EDS foi confirmada por micro-fluorescência 

de raios X (µXRF) (vide Tabela 8).  

Tabela 8- Composição elementar da amostra de MWNT Ctube100, avaliada por µXRF. 

Elemento Químico Concentração (%) 
C 99,608 
Al 0,217 
S 0,073 
Fe 0,050 
P 0,022 

Ca 0,017 
Si 0,012 

 

  A alta pureza da amostra de MWNT foi caracterizada por TG, MEV e MET. Curvas TG 

e DTG são mostradas na Figura 43. As linhas pretas e vermelhas representam as curvas TG e 

DTG e as linhas verde, azul e ciano o ajuste com função gaussiana da curva DTG permitiu uma 

melhor avaliação no comportamento térmico da amostra de MWNT (TRIGUEIRO, J. P. C. et. al, 
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2007). Em uma atmosfera de ar sintético, 97% da massa de MWNT foi queimada em um 

intervalo de temperatura compreendido entre 408 e 662°C, com um pico de perda em 601ºC. Em 

temperaturas mais altas (617ºC) ocorre a queima de tubos com uma redução de 21,8% de massa.  
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Figura 43 - Curvas TG/DTG para o MWNT comercial Ctube100 em atmosfera de ar sintético; 
razão de aquecimento de 10°C/mim. 

 Esta boa estabilidade térmica é atribuída a tubos com um maior número de paredes 

concêntricas. Mas a maior redução de massa (45%) ocorreu em temperatura da ordem de 600ºC. 

Esses tubos devem apresentar ainda boa integridade estrutural, com poucos defeitos (XU, et al, 

2004). Em 572ºC ocorre perda de 30,6% de massa, atribuída à queima de tubos mais defeituosos 

na amostra. A confirmação da existência de tubos defeituosos pode ser feita através das imagens 

de MET e também pelas bandas D e D′ no espectro Raman.  

 A Figura 44 apresenta micrografias eletrônicas de varredura da amostra de MWNT 

obtidas nas ampliações entre 5.000 e 30.000 vezes. O seu alto grau de pureza é demonstrado 

nessas imagens. Os nanotubos estão dispostos em feixes enovelados, podendo dificultar a sua 

desaglomeração e dispersão em matrizes. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 44 – Imagens MEV para a amostra de MWNT comercial Ctube100 obtidas nas 
ampliações (a) 5.000x, (b) 10.000x, (c) 20.000x e (d) 30.000x. 

 A espectroscopia Raman é uma importante técnica utilizada na caracterização das 

propriedades eletrônicas e vibracionais dos nanotubos de carbono (FANTINI, C. L. 2005). A 

Figura 45 mostra o espectro Raman para a amostra de MWNT.  

 Na região espectral mostrada, três picos são observados. O primeiro em 1349 cm-1 (banda 

D) e o terceiro em 1631 cm-1 (banda D′) estão associados à desordem estrutural dos tubos e estão 

presentes em vários materiais carbonosos (FANTINI, C. L, 2005). O segundo em 1579 cm-1 

(banda G), representa o modo de estiramento tangencial da ligação C-C do grafite. Defeitos 

estruturais são esperados, uma vez que os MWNTs caracterizados foram produzidos por 

deposição química de vapor (CVD) e as temperaturas praticadas neste processo de síntese (≅ até 

900 °C) não permitem o crescimento de nanotubos perfeitamente grafitizados (DAI, 2000). 
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Figura 45 – Espectro Raman para amostra de MWNT comercial Ctube100. 

 Um meio de avaliar a desordem estrutural nas amostras de MWNT é determinar a razão 

entre intensidades ou áreas integradas relativas às bandas D e G (ID+D′/IG ou AD+D′/AG, 

respectivamente). Para esses cálculos, foi realizado um ajuste com funções lorentzianas para 

determinação de posição, intensidade e área de cada banda G, D e D′. 

 As imagens MET para os MWNTs são apresentadas na Figura 46. As micrografias 

permitem uma avaliação da estrutura e do estado de agregação dos MWNTs na amostra. As 

imagens revelam regiões de alta densidade de nanotubos enovelados formando feixes de tubos. A 

integridade estrutural dos tubos pode ser exemplificada por uma avaliação criteriosa da Figura 

46(b). Os defeitos típicos encontrados neste tipo de tubo são por exemplo: (i) defeitos ou buracos 

nas paredes; (ii) extremidades abertas; (iii) tubos dobrados ou com irregularidades em suas 

camadas externas; (iv) a presença de impurezas metálicas retidas dentro dos tubos (REICH, S, 

THONSEN, C, MAULTZSCH, J, 2004; ENDO, M. et. al. 2004; SAMMALKORPI, M. et. al. 

2004; MIELKE, S. L. et. al. 2007). Essas imagens corroboram os resultados obtidos por EDS, 

µXRF, TG, MEV e Raman.   
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(a) (b) 

Figura 46 – Imagens MET da amostra de MWNT comercial Ctube100: (a) visualização do estado 
de agregação dos feixes de nanotubos multiparedes; (b) avaliação das estruturas tubulares e 
impurezas presentes na amostra. 

7.2.2 “Buckypaper” – MWNT 

 O estado de agregação dos feixes de MWNTs no “buckypaper” pode ser visto na Figura 

47. As micrografias revelam uma estrutura compacta e densa com os nanotubos emaranhados e 

distribuídos uniformemente (Figura 47 (a) e (b)). A Figura 47 (c) mostra um certo alinhamento 

dos feixes. Os filmes finos de nanotubos foram confeccionados com 30 mg de MWNT atingindo 

aproximadamente 100 µm de espessura (Figura 47 (c)). 

   
(a) Superfície - 10.000x (b) Superfície - 100.000x (c) Perfil de espessura - 1.000x 

Figura 47 - Imagens MEV para a amostra de “buckypaper”-MWNT. 
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7.2.3 Resina DGEBA (MY-750) / Agente de Cura –DDM (HT-972)  

 Os espectros de infravermelho correspondentes às amostras de resina epóxi tipo 

DEGEBA MY750 e do agente de cura (DDM) HT972 são mostrados nas Figura 48 e Figura 49 e 

as atribuições das bandas de absorção são discutidas nas Tabela 9 e Tabela 10, respectivamente.  

É bem conhecido que o grupo epóxi apresenta três bandas características nas regiões de          

1250 cm-1, 950-860 cm-1 e 865-785 cm-1. A primeira banda corresponde à deformação axial 

simétrica do anel epóxi, onde todas as ligações do anel se expandem e se contraem em fase 

(Tabela 9 letra “k”) e foi encontrada em aproximadamente 1250 cm-1 na Figura 48. A segunda 

banda apareceu em torno de 916 cm-1 (vide Figura 48 e Tabela 9 letra “n”) e pode ser atribuída à 

deformação axial assimétrica do anel, na qual a ligação C-C aumenta e há contração das ligações 

C-O (PIRES, G. et. al. 2005).  
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Figura 48 – Espectro no infravermelho da matriz polimérica Araldite MY750 (4000 a 850 cm-1). 
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Tabela 9- Caracterização das bandas de absorção da resina epóxi Araldite MY750 na região do 
infravermelho. 

Código Número de onda (cm-1) Atribuições das bandas e dos picos do espectro FTIR 
a 3490 Estiramento sim. O-H 

b 3055 Deformação C-H de aromáticos 

c 2966 Estiramento assim. C-H (CH3) 

d 2928 Estiramento assim. C-H (CH2)  

e 2870 Estiramento sim. em fase C-H (CH3) 

f-g 1510-1608 Estiramento sim. C=C  

h 1456 Deformação assim. fora de fase C-H (CH3) 

i 1361 Deformação sim. em fase C-H (CH3) 

j 1297 Deformação assim. C-O aromático 

k 1246 Deformação axial simétrica ou freqüência de pulsação do anel 
epóxi  

l 1186 Estiramento da ligação C-OH de álcool 

m 1035 Deformação C-O alifática 

n 916 Deformação assimétrica do anel epóxi (C-C estiramento e C-O 
contração) 

 
 A Figura 49 mostra o espectro da molécula de endurecedor usado para promover as 

reações de reticulação no sistema epóxi abordado. As bandas de absorção foram definidas na 

Tabela 10. Dentre as absorções que ocorrem para a molécula de DDM no espectro de FTIR, as 

que identificam o composto são principalmente as do grupamento amina em substituição na 

posição 4 de cada anel benzênico. Essas absorções estão indicadas com as letras a, b, c, d, h, k e l 

na Tabela 10 e na Figura 49 (SOCRATES, G. 2001; SILVERSTEIN, R, WEBSTER, F, 2005; 

BUENO, W.A, 1990).  
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Figura 49 – Espectro no infravermelho do agente de cura HT972 (4000 a 800 cm-1).  

Tabela 10 - Caracterização das bandas de absorção do endurecedor HT972 na região do 
infravermelho. 

Código Número de onda (cm-1) Atribuições das bandas e dos picos do espectro FTIR 
a-b 3447-3414 Estiramento simétrico e assimétrico das ligações N-H das aminas 

aromáticas primárias (-NH2) 
c-d 3331-3209 Estiramento de ligações O-H 
e 3032 Estiramento das ligações C-H dos anéis aromáticos 
f – g 2885-2826 Estiramento das ligações C-H do grupamento CH2 

h 1625 Deformação no plano da ligação N-H das aminas primárias 
i – j 1513-1400 Estiramento simétrico das ligações C=C dos anéis aromáticos 

k-l 1317-1280 Deformação angular no plano da ligação C-N 

m 1177-1000 Deformação angular no plano das ligações C-H dos anéis 
aromáticos  

n 813 Deformação angular fora do plano das ligações C-H dos anéis 
aromáticos  

o 907-764 Deformação angular fora do plano N-H  

p 650-626 Vibração tipo balanço NH2 em aminas aromáticas 

q 567-500 Deformação no plano e fora do plano dos anéis aromáticos 
substituídos 
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 Silva, W. M. (2009) mostrou um estudo sobre perfil de decomposição térmica da resina 

MY750 e do endurecedor HT972. As medidas de TG/DSC em atmosferas de ar sintético e 

nitrogênio não mostraram grandes diferenças no perfil térmico da resina. Em atmosfera de ar, a 

primeira perda de massa foi de 93% em temperaturas compreendidas entre 184 e 384ºC; o 

segundo estágio ocorreu em temperaturas entre 420 – 540ºC, com perdas de massa da ordem de 

6%. Em atmosfera de nitrogênio, o perfil de decomposição foi semelhante ao anterior, com perda 

de 85% de sua massa em um intervalo de temperatura de 211 – 346ºC; a perda seguinte foi de 

13% em uma faixa de temperatura de 360- 440ºC. A massa residual (0,8 %) foi desprezível para a 

atmosfera de ar; para a atmosfera de nitrogênio o resíduo presente foi de 1,7 %. A resina revelou 

uma Tg de – 15ºC, que está próxima do valor experimental relatado na literatura (SILVA, W. M, 

2009; FRANCIS, et. al, 2006) 

 As análises TG/DSC para o agente de cura Aradur HT972 também foram realizadas em 

atmosferas de ar sintético e nitrogênio. A avaliação do comportamento térmico do HT972 em 

atmosfera de ar pode ser dividida em duas etapas: a primeira com perda de 85% da massa em 

temperaturas que variam entre 170 e 330ºC; e, a segunda, entre 460 e 620 ºC com redução de 

massa de 13%. A decomposição em atmosfera de nitrogênio ocorre em uma faixa de temperatura 

entre 170 e 300 ºC, com perda de toda a massa da amostra. O HT972 apresentou Tg em ~ 148ºC, 

que está próxima da faixa (153 – 170ºC) informada pelo fornecedor do produto (SILVA, W. M, 

2009).  

 A Figura 50 ilustra a formação do sistema epóxi reticulado após a reação de cura. Para 

uma maior praticidade no processamento desses sistemas, a formulação é dada pelo índice phr 

(do inglês parts of amines per hundred of resins), que é a relação do número de partes em massa 

de agente de cura por cem partes de resina, como mostrado na equação abaixo: 

100
)º(

)(
min x

DGEBAmédianuméricamolarmassaxmolN
DDMmolarMassa

Phr aA =  (25). 

 

 A Tabela 11 apresenta algumas relações estequiométricas DGEBA/DDM preparadas, as 

quais foram avaliadas para determinar a melhor relação para obtenção de propriedades mecânicas 

superiores. 



103 
 

CN N
H H

H

H

CH2C
H

OH
CH2ORCH2CHC

O

CH2C
OH

CH2 H2CORCH

H2

H2C
O

CH2 CH2C
H

OH
O R CH2 CH CH2

O

CH2 C
OH

CH2O RCH2 CH CH2
O

 
(a) 

 
(b) 

Figura 50– (a) substituição dos hidrogênios ativos por anéis epóxi (retirada de SILVA, W. M, 
2009); (b) formação do termorrígido reticulado (retirada de THE MACROGALLERIA, 2005). 

Tabela 11 - Relações estequiométricas entre resina e agente de cura 

N 6 Nº Mol DDM Nº Mol DGEBA phr DDM % DDM % DGEBA 
0,19 0,0050 0,0268 10,0 9,1 90,9 
0,28 0,0076 0,0268 15,0 13,6 86,4 
0,38 0,0100 0,0268 20,0 16,6 83,4 
0,50 0,0134 0,0268 26,6 21,0 79,0 
0,75 0,0202 0,0268 40,0 28,6 1,5 
1,00 0,0268 0,0268 53,2 34,7 65,3 

6N = nº mol DDM/nº mol DGEBA 

 Análises TG/DSC foram conduzidas nos sistemas epoxídicos curados. A Figura 51 mostra 

duas amostras, uma contendo resina pura e outra um sistema epóxi com aproximadamente 25% 

em volume de tecido de fibra de carbono.  
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Figura 51 – Curvas TG/DTG para os sistemas epoxídicos: (a) resina curada com phr 26,6; (b) 
sistema curado com phr 26,6 e 25% em volume de tecido de fibra de carbono; as figuras (c) e (d) 
mostram as Tg’s de ambos os sistemas investigados. 

 A resina pura (Figura 51 (a)) passou por dois estágios de perda de massa; o primeiro 

intervalo foi de 331 – 489ºC com pico de deposição em 382ºC e perda de 63% da massa; a 

segunda perda de massa ocorreu entre 489 - 680ºC com pico em 582ºC, reduzindo a massa da 

amostra em 36,5%. As perdas estão associadas à decomposição da mólecula de bisfenol A e do 

radical metileno, respectivamente (NIEU, N. H, TAN, T.T, HUONG, N. L, 1996). Para o sistema 

epóxi ternário com 25% em volume de carga (Figura 51 (b)), houve quatro estágios de 

decomposição térmica. O primeiro iniciou-se em 250 – 330ºC com perda de 4% em massa. 

Continuando o aquecimento da amostra, houve uma liberação de 27% em massa em um intervalo 

de temperatura compreendida entre 331 – 436ºC, com pico em 379ºC. O terceiro estágio ocorreu 

com perda de massa de 28% entre 440 - 560ºC com pico de decomposição em 549ºC; e o último 

estágio de decomposição, onde se evidenciou a maior perda de massa (41%), atingiu 
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temperaturas compreendidas entre 556 - 764,5ºC, com o pico em 670ºC. O segundo e o terceiro 

picos de decomposição témica são atribuídos à decomposição da molécula de bisfenol A e ao 

radical metileno, componentes da resina (NIEU, N. H, TAN, T.T, HUONG, N. L, 1996). O 

primeiro e último estágios estão associados respectivamente à decomposição do recobrimento 

epóxi (resina em baixa massa molar) do tecido de fibra de carbono da própria fibra de carbono 

(MOON, C. R. et. al, 2005). 

 Parra e co-autores avaliaram o comportamento da decomposição térmica de reina epóxi 

(DGEBA) aplicada em revestimento. O trabalho foi realizado em um sistema acoplado de 

termogravimetria (TG/DTA), cromatografia gasosa (GC) e espectrometria de massa (MS). As 

curvas TG revelaram dois estágios de decomposição; um entre 377,1 – 445,7ºC com perda de 

63,3 % da massa, seguido do segundo estágio de decomposição em 530,4 – 580,3ºC com uma 

redução de 35,9% na massa. Os resultados revelaram que os produtos de decomposição térmica 

para a resina epóxi do tipo DGEBA foram: acetaldeido, acetona, butanal, butanona, benzeno, 

tolueno, fenol, feniluréia, 2-etil-6-metil-O-cresol, 1-(2metilfenil) etanona. A presença de 

compostos como tolueno e 2-etil-6-metil-O-cresol são evidências do bisfenol A na molécula da 

resina epóxi do tipo DGEBA (PARRA, D. F. et. al, 2002). 

 Ambos os sistemas aqui investigados mostraram transições vítreas em 175ºC (Figura 51 

(c) e (d)). Este valor é muito próximo do reportado pelo fabricante (170ºC). No entanto, existe 

uma dependência da Tg com a formulação e com a temperatura de processamento dos corpos 

termorrígidos. O excesso de endurecedor faz cair o valor da Tg do material curado. Os sistemas 

epoxídicos com phr menor que 26,6 mostraram-se termicamente estáveis.  

  Uma avaliação mecânica realizada nos sistemas epoxídicos com phr 10 e 26,6 foi 

realizada conforme norma ASTM D790. Os ensaios mecânicos de flexão em três pontos para os 

sistemas epoxídicos phr 10 e 26,6 mostraram comportamentos distintos; o sistema phr 10 

apresentou comportamento de elastômeros, o ensaio chegou ao fim sem o rompimento do corpo-

de-prova, mostrando que a baixa concentração de endurecedor afetou o grau de reticulação da 

rede termorrígida. Para o sistema estequiométrico (phr 26,6), os resultados foram melhores, o 

regime elástico extendeu-se até a fratura seqüenciada e as propriedades mecânicas esperadas 

foram alcançadas nesse sistema.    

 A Figura 52 mostra imagens MEV da superfície das fraturas dos corpos de provas para 

quatro relações estequiométricas diferentes (phr 10, 20, 26,6 e 53,2). Foi possível avaliar os 
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resultados de análise térmica, avaliação mecânica e as micrografias obtidas dos corpos curados 

para determinar a melhor relação estequiométrica,para obtenção de compósitos à base de resina 

epóxi.  

  
(a) Resina phr 10 200x (b) Resina phr 20 200x 

  
(c) Resina phr 26,6 150x (d) Resina phr 53,2 120x 

Figura 52 – Imagens MEV para os sistemas epoxídicos à base de DGEBA (MY750) e  DDM 
(HT972), em baixa ampliação e variando a formulação de cura (phr 10, 20, 26,6 e 53,2). 

 Em geral, resinas epoxídicas apresentam fraturas frágeis, de aparência lisa, com linhas 

contínuas de propagação de trincas (ROMÃO, B.M.V, 2004). Neste estudo, as morfologias das 

superfícies de fratura foram bem distintas para todas as formulações testadas. A resina com phr 

10 (Figura 52 (a)) apresentou um comportamento clássico, a superfície de fratura lisa e 

espelhada. As resinas com phr 20 e 26,6 (Figura 52 (b) (c)) apresentaram uma morfologia 

estriada com alta rugosidade, enquanto a resina com phr 53,2 (Figura 52 (d)) mostrou vales 

profundos e algumas cristas rugosas. Micrografias em maior magnitude são mostradas na Figura 

53. A clivagem unidirecional está presente em todas as condições (phr 10, 15, 20, 26,6 e 53,2). 

No entanto, a fratura lisa é pronunciada na formulação com phr 10 (Figura 53 (a)), enquanto nas 

demais formulações, as superfícies de fratura apresentaram-se rugosas (Figura 53 (b), (c), (d) e 
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(e)). Após a otimização de propriedades térmica, mecânica e morfológica, o sistema epoxídico 

phr 26,6, mostrou-se melhor que os demais. Os compósitos seguintes produzidos com MWNT, 

MWNT-DDM e “Buckypaper” foram obtidos com a cura estequiométrica entre DGEBA e DDM 

(phr 26,6).   

   
(a) Resina phr 10 1000x (b) Resina phr 15 1000x (c) Resina phr 20 1000 x 

  
(d) Resina phr 26,6 1000x (e) Resina phr 53,2 1000x 

  

Figura 53 – Imagens MEV para sistemas epoxídicos à base de DGEBA (MY 750) e  DDM (HT 
972), em alta ampliação e variando a formulação de cura (phr 10, 20, 26,6 e 53,2).  

  

7.3 Processo de dispersão do MWNT no sistema epoxídico 

Um estudo inicial foi desenvolvido em colaboração com outros membros do grupo no 

sentido de avaliar o processo de dispersão do MWNT nos sistemas epoxídico à base de DGEBA 

(MY750) e DDM (HT972). Neste estudo, dois protocolos foram considerados: a adição de 

solvente e a sonificação.  
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 Na primeira iniciativa, a adição de 10% em massa de acetona à resina epóxi teve o 

objetivo de diminuir sua viscosidade e melhorar a dispersão dos MWNTs. Utilizou-se a 

formulação resina/endurecedor (phr 10) para esta análise. Adicionou-se acetona à resina durante 

o procedimento de dispersão. As amostras foram secas sob vácuo por 24, 30, 42, 72 e 168 horas. 

Após a obtenção dos corpos epoxídicos curados, foram avaliadas as morfologias na região das 

fraturas (Figura 54) e a estabilidade térmica (Figura 55). 

   
(a) Phr 10 – 24 horas 300x (b) Phr 10 – 30 horas 100x (c) Phr 10 – 42 horas 300x 

  
(d) Phr 10 – 72 horas 100x (e) Phr 10 – 168 horas 200x 

Figura 54 – Imagens MEV dos nanocompósitos epóxi/MWNT preparados em presença de 
solvente (acetona). 

 A investigação das micrografias da Figura 54 sugere que o tempo de evaporação de 

solventes voláteis (acetona) altera a morfologia dos sistemas epoxídicos. O sistema phr 10 com 

24 h de evaporação apresentou uma morfologia típica de resinas epóxi, com superfície de fratura 

lisa e espelhada e algumas estrias resultantes de esforços originados na fratura do corpo curado. 

Entretanto, os espectros FTIR (Figura 55) mostraram que o sistema epoxídico com menor tempo 

de extração (24 h) apresentou uma banda de absorção de baixa intensidade em 1715 cm-1. Essa 

banda de absorção é atribuída ao estiramento da ligação C=O da acetona. Os demais sistemas 
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mostraram um comportamento diferenciado, com alta rugosidade (Figura 54(b) e (c)) e formação 

de platôs rugosos e vales com superfícies lisas e espelhadas (Figura 54 (d) e (e)). A partir de 30 h 

de secagem sob vácuo, não mais se observou resíduo do solvente. Verificou-se também a 

formação de bolhas durante o processo de evaporação do solvente. Estas bolhas podem provocar 

uma perda acentuada nas propriedades (mecânicas e condutoras) dos compósitos. Foi evidenciada 

nas micrografias a formação de bolha com diâmetro da ordem 490 µm (Figura 56).  
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Figura 55– Espectro no infravermelho para resina epóxi MY 750 e o solvente acetona puros e 
para a resina epóxi MY 750 processada com 10% em massa de acetona com tempo de extração 
de 24, 30, 42, 72 e 168 horas. 

 
Resina phr 10 – 42 horas 150x 

Figura 56 – Imagem MEV da bolha formada durante o processo da remoção do solvente 
(acetona) dos sistemas epoxídicos MY 750 com HT 972. 
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 A Figura 57 apresenta as curvas TG (Figura 57 (a)) e DTG (Figura 57 (b)) em atmosfera 

de ar para os sistemas resina epóxi pura e para a resina processada com 10% em massa de 

acetona, em diferentes tempos de secagem do solvente.  
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Figura 57 – Curvas TG (a) e DTG (b) para resina epóxi curada phr 10 (pura) e para a resina 
processada com 10% em massa de acetona com tempo de extração de 24, 30, 42, 72 e 168 horas.   

 Os resultados obtidos a partir das curvas TG (Figura 57 (a)) e DTG (Figura 57 (b)) 

indicam que tanto para a resina pura como para os sistemas epoxídicos processados com acetona, 

ocorreram três eventos com perda de massa. A Tabela 12 apresenta os valores obtidos. 

Tabela 12 – Perda de massa e transição vítrea para sistema epoxídicos com phr 10 (puro) e para 
os sistemas epoxídicos processados com 10% em massa de acetona com tempos de extração de 
24, 30, 42, 72 e 168 horas. 

Resina 
1ª Perda 
de massa 
(%) 

Temp. 
(ºC) 

2ª Perda 
de massa 
(%) 

Temp. 
(ºC) 

3ª Perda 
de massa 
(%) 

Temp. 
(ºC) 

Transição 
Vítrea 
(ºC) 

Pura 5 282 60 385 35 556 170 
24h 12,3 300 52,7 374 35 550 170 
30h 12 298 54 381 34 550 168 
42h 10 290 56 381 34 550 169 
72h 16 305 44 376 40 544 162 
168h 14 288 53,4 383 32,6 500 113 
 

 A partir das curvas TG da Figura 57, percebe-se que as amostras processadas com acetona 

têm um perfil de perda de massa diferente quando comparadas com as curvas da resina pura 
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(Figura 57 (a)).  Para todas as amostras, a primeira perda de massa ocorre com pico entre 282 – 

305ºC (Figura 57 (b)). Observa-se que nesta faixa de temperatura ocorre uma variação na 

intensidade dos picos das amostras processadas com acetona em relação à amostra de resina pura. 

A perda de massa nesta faixa de temperatura varia entre 5 e 16% e está associada à possível 

decomposição de substâncias com baixa massa molar não reticuladas durante o processo de cura. 

A segunda e mais significativa perda de massa, ocorre com pico de decomposição entre 374 – 

385ºC (Figura 57 (b)). Variações nas intensidades dos picos nesta faixa de temperatura foram 

observadas, principalmente quando se compara a amostra com tempo de extração de 72 h com a 

amostra de resina pura. A perda de massa nesta faixa de temperatura varia de 44 e 60%. A última 

perda de massa ocorre com pico entre 500 e 556 ºC (Figura 57 (b)), com a perda de massa entre 

32,6 e 40%. Essas duas últimas perdas de massa são atribuídas à degradação de segmentos da 

resina epóxi de mais alta massa molar, formados durante o processo de cura.  

 A Figura 58 apresenta as curvas DSC em atmosfera de nitrogênio para a resina epóxi com 

phr 10 (pura) e para as resinas processadas com 10% em massa de acetona com os vários tempos 

de extração do solvente. Observa-se na curva da Figura 58 (b) que o resíduo de acetona 

identificado no espectro infravermelho não alterou a temperatura de transição vítrea da resina 

epóxi com tempo de extração em 24 h. As amostras com tempo de extração em 30, 42 e 72 h 

(Figura 58 (c), (d), (e)) também apresentaram temperatura de transição vítrea bem próxima da 

temperatura de transição vítrea da resina pura (Tabela 12). 

 A adição de acetona na concentração de 10% em massa não alterou de forma significativa 

as propriedades térmicas do sistema epóxi, mas as fraturas dos corpos epoxídicos tornaram-se 

mais rugosas, surgindo em alguns sistemas vales profundos com cristas rugosas. Uma dificuldade 

neste tipo de processamento é a remoção do solvente em um tempo de pelo menos 30 h, sob 

efeito de temperatura e vácuo. Este procedimento porém favorece o surgimento de bolhas. 

 O processo de dispersão de MWNT em matriz epóxi é difícil. Várias metodologias são 

empregadas. Nesta avaliação foram realizadas duas rotas (i) via solvente (já discutida); e (ii) 

sonificação por ultrasom de ponta. Em imagens MEV dos dois tipos de compósitos 

(resina/MWNT) obtidos (Figura 59), foram avaliados a homogeneidade da dispersão e o 

comportamento morfológico dos sistemas epoxídicos com adição de MWNT. 
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Figura 58 – Curvas DSC em atmosfera de nitrogênio para a resina epóxi com Phr 10 (pura) (a); e 
para as resinas processadas com 10% em massa de acetona com tempo de extração do solvente de 
24 (b), 30 (c), 42 (d), 72 (e) e 168 (f) horas. 
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 Quanto à dispersão usando ponta sonificadora, a adição de energia parece melhorar o grau 

de dispersão. Embora as micrografias das regiões de fratura dos compósitos (epóxi/MWNT) 

revelarem uma não homogeneidade para ambos os métodos de dispersão (Figura 59 (a) e (c)), o 

procedimento de dispersão por sonificação apresentou regiões com aglomerados melhor 

dispersos em relação aos compósitos preparados com solvente.  

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 59 – Imagens MEV para os sistemas epoxídicos preparados com adição de solvente (0,1% 
MWNT/10% m/v de acetona): (a) 2.000x e (b) 10.000x. Usando ponta sonificadora (1,0% 
MWNT): (c) 1.000x e (d) 5.000x. 

7.4 Funcionalização 

 O ancoramento de grupos amínicos nas paredes dos nanotubos de carbono tem sido 

apontado como uma estratégia para melhoria da dispersão e da integração de NTs na matriz 

epóxi. Por exemplo, Zhu e co-autores (2003) apresentaram a funcionalização covalente de 

SWNTs com grupamentos amina através de oxidação e fluoração. A reação de oxidação induz à 

formação de grupos carboxílicos sobre a superfície dos tubos e estes grupos reagem facilmente 
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com as aminas das moléculas utilizadas como agente de cura. Este tipo de funcionalização 

melhorou a interface adesiva, de modo que o módulo de elasticidade aumentou 24,5% com a 

adição de 1% em massa de carga, em comparação ao compósito epóxi reforçado com NT não 

funcionalizado. Wang, S. e co-autores (2006a), por sua vez, funcionalizaram SWNTs com o 

agente de cura DETA (di-etil-tolueno-di-amina), através de reações de formação de sal de 

diazonio e radicais livres. Os resultados revelaram que a adição de nanotubos não 

funcionalizados à resina epóxi promoveu um ganho de 3,2 % no módulo de elasticidade dos 

compósitos, enquanto que na adição de nanotubos amino-funcionalizados este ganho saltou para 

24,6%. A resistência à tração foi também avaliada neste trabalho, cujos resultados estão 

sumarizados na Tabela 13. Foram realizados ensaios de tração, conforme a norma técnica ASTM 

D638, em corpos de prova curados com 0,5 % em massa de SWNT. Uma observação importante 

apontada pelo autor foi o aumento da interação interfacial e da dispersão dos nanotubos 

funcionalizados na matriz, permitindo uma melhor transferência de carga para o nanocompósito 

funcionalizado (WANG, S. 2006). 

Tabela 13 – Propriedades mecânicas para uma resina epóxi pura e seus nanocompósitos segundo 
Wang, S. e colaboradores (WANG, 2006a) 

 Resina Pura p-SWNT/Epóxi7 g-SWNT/Epóxi8 % 

Módulo de Young (GPa) 2,0±0,1 2,3±0,2 2,5±0,2 25,0 

Limite de resistência (MPa) 72,6±2,3 71,5±2,1 88,5±3,5 21,9 
7Adição de SWNT sem funcionalização na resina epóxi tipo DGEBA Epon862 da Fisher Scientific  
8Adição de SWNT grafitizado com DETA na resina epóxi tipo DGEBA Epon862 da Fisher Scientific. 
  

 Neste trabalho, realizou-se a funcionalização do MWNT com a molécula do agente de 

cura DDM (4,4’diaminodifenilmetano), usando um procedimento adaptado de Wang, S. e co-

autores (2006a, 2006b e 2009). A Figura 60 mostra o esquema da reação. O agente de cura DDM, 

uma arilamina primária, reage com o nitrito de isoamilo, formando o correspondente sal de 

diazônio (Figura 60 (a)), em uma reação de diazotação. O sal de diazônio é um intermediário que 

pode sofrer reação de substituição do grupo diazônio por outros átomos ou grupos doadores de 

elétrons (SOLOMONS, T. W, 1996b). No caso da substituição pelo MWNT (Figura 60 (b)), o 

caráter nucleofilico dos nanotubos foi aumentado com a introdução do peróxido de benzoíla. O 

BPO decompõe-se em dois radicais benzoílas que, por sua vez, decompõe-se em dois radicais 
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fenila (Figura 60 (c)) (CASARANO, 2004). O radical fenila pode interagir com o MWNT, que 

contém mútiplas ligações insaturadas, depositando seu elétron no tubo e produzindo um radical 

maior.  
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Figura 60 – Esquema da rota de funcionalização de MWNT por reação de diazotação com DDM. 
(a) formação do sal de diazônio; (b) adição da molécula de DDM à parede do nanotubo de 
carbono; (c) formação de radicais a partir do BPO. 

7.5 Caracterização da funcionalização do MWNT 

 Impurezas contendo os elementos O, Cu e I foram evidenciads por EDS, µXRF, XRD e 

XPS e identificados como CuI e CuO. A formação de complexos entre CuI e DMF de coloração 

verde foi reportado na literatura (GOLUBEVA, E. N, ZUBAREVA, N. A, 2004). Esses 

resultados são mostrados nas Figura 61, Figura 62 e Figura 63 e na Tabela 14. Após as várias 
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sequências de purificação e lavagem, grande parte das impurezas de cobre parece ter sido 

removida, bem como o cloro, introduzido durante as etapas de lavagem com ácido clorídrico. As 

lavagens ácidas apresentaram uma solução filtrada de tonalidade verde indicando a presença de 

Cu1+; para as lavagens de caráter básico (solução de NH4OH), a solução apresentou uma 

coloração azul proveniente da presença de Cu2+ (Figura 39)(CEJUDO, R. et. al. 2002). 
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Figura 61 – Espectros EDS para as amostras coletadas durante as etapas de lavagem e purificação 
do produto funcionalizado. De baixo para cima, as etapas foram centrifugação; destilação; 
lavagens com etanol; lavagens com solução de HCl; lavagem com água deonizada a 80ºC; 
lavagem com solução de NH4OH . 

Tabela 14 - Composição elementar da amostra MWNT-DDM, avaliada por µXRF 

Elemento Químico Concentração (%) – m/m 
C 96,015 

Cu 2,217 
I 1,572 

Ba 0,131 
Si 0,048 
S 0,013 
Ni 0,004 
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Figura 62 – Difratogramas da amostra MWNT-DDM (acima) e dos padrões CuO e CuI (abaixo), 
identificando a presença desses últimos na amostra de nanotubo funcionalizada.  

A Figura 63 apresenta micrografias para a amostra MWNT-DDM. A amostra 

funcionalizada apresentou-se na forma de grânulos (Figura 63(a)). Em ampliações maiores 

(Figura 63 (b), (c) e (d)), observamos que esses grânulos são feixes menores de MWNT 

envolvidos possivelmente por material polimérico. Quando comparados à amostra bruta (Figura 

44), os nanotubos funcionalizados mostraram feixes mais encurtados de diferente textura com 

material orgânico aderido aos novelos (Figura 63 (b), (c) e (d)). Esses dados podem ser 

confirmados por análise térmica e espectroscopia Raman.  
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(a) (b) 

 
 

(c) (d) 

Figura 63 – Imagens MEV para a amostra MWNT-DDM obtidas nas ampliações (a) 100x, (b) 
10.000x, (c) 10.000x e (d) 20.000x. 

A Figura 64 apresenta as curvas TG e DTG para a amostra MWNT-DDM. Dois estágios 

de decomposição foram distinguidos. O primeiro estágio revelou uma perda de 9,0 % em massa 

no intervalo de temperatura compreendido entre 240 e 370ºC, com pico de decomposição em 

340ºC, característico de compostos orgânicos. O pico de decomposição do DDM está em 283ºC 

(SILVA, W. M, 2009). A segunda perda de massa foi de 60,0 % em massa, extendendo-se até 

440ºC, com pico de decomposição em 417ºC, atribuída à decomposição de materiais carbonáceos 

(LIN, Y et al. 2002). 
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Figura 64 – Curvas TG/DTG para a amostra MWNT-DDM em atmosfera de ar sintético seco, na 
razão de aquecimento de 5ºC/min. 

 A comparação entre as curvas TG para MWNT e MWNT-DDM mostra uma estabilidade 

térmica menor para amostra funcionalizada (Figura 65), uma vez que a perda de massa da 

amostra MWNT se inicia a ~ 414ºC.  

 TG - MWNC
 TG - MWNC-DDM

0 200 400 600 800 1000
0

20

40

60

80

100

 

m
as

sa
 / 

%

Temperatura / ºC

 

Figura 65 – Curva TG para as amostras MWNT e MWNT-DDM, em atmosfera de ar sintético 
seco, a uma razão de aquecimento de 5ºC/min. 
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 A diminuição significativa da estabilidade térmica e o aparecimento de uma etapa 

adicional de decomposição a baixa temperatura após a funcionalização sugerem a criação de 

defeitos nas paredes dos tubos e a ligação possivelmente covalente de moléculas menores a essas 

regiões de defeitos (WANG, S. et. al, 2006b).  

 A criação de defeitos foi monitorada por espalhamento Raman. A Figura 66 mostra o 

espectro Raman para as amostras MWNT-DDM e MWNT.  Como já apresentado na Figura 45, o 

MWNT bruto revelou três bandas, a primeira em 1349 cm-1 (banda D) e a terceira em 1631 cm-1 

(banda D’), associadas à desordem estrutural das estruturas sp2 em vários materiais carbonosos 

(PIMENTA, M. A, et al, 2001; FANTINI, C. L, 2005); a segunda, em 1579 cm-1 (banda G), 

representa o modo de estiramento tangencial da ligação C-C do grafite (JORIO, A. et al, 2001; 

XU, et al, 2004). Mas, para o MWNT-DDM, o espectro Raman mostrou uma diminuição abrupta 

na intensidade (principalmente da banda G) e uma suavização acentuada da forma das bandas 

(alargamento da banda). Essas modificações evidenciam uma amorfização acentuada da estrutura 

sp2 dos nanotubos, causada durante a funcionalização envolvendo reações radicalares.  
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Figura 66 – Espectro Raman na região entre 1200 – 1800 cm-1 (laser verde) para as amostras 
MWNT-DDM (acima) e MWNT (abaixo). 
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 A adição de moléculas às paredes do MWNT foi caracterizada por espectroscopia na 

região do infravermelho. A análise foi conduzida para todos os reagentes e produtos da 

funcionalização e os espectros são mostrados nas figuras e tabelas abaixo. A Figura 67 mostra os 

espectros dos reagentes e do produto funcionalizado. Uma análise criteriosa dos espectros de 

cada substância separadamente revelou estar presente no espectro de MWNT-DDM a assinatura 

da molécula de DDM.  
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Figura 67 – FTIR comparativo para os reagentes e produto da funcionalização de MWNT com 
DDM. 

 Os espectros separados são apresentados a seguir e as caracterizações de bandas e picos 

foram reportadas nas Figura 68, Figura 69 e nas Tabela 15 e Tabela 16 respectivamente. O 

surgimento de uma banda de absorção relativamente intensa em 1593 cm-1 após a funcionalização 

(Figura 67 região (b)), atribuída ao estiramento C=C no MWNT, reflete o aparecimento de 

dipolos induzidos pela criação de defeitos (como ligações sp3) nos tubos (MARIA, D. A. 2007). 

Uma possível evidência para ligação covalente do DDM nessas regiões de defeitos, seria a 

diminuição da intensidade relativa das bandas de estiramento N-H e Ar-NH2 na região de maior 

número de onda no espectro para o MWNT-DDM (Figura 67 bandas na região (a)), indicando a 

substituição dessas ligações pela ligação com o nanotubo.  
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Figura 68 – Espectro FTIR na região espectral entre 500 e 4000 cm-1 para o DDM. 

Tabela 15- Localização e atribuição das bandas de absorção na região do infravermelho para o 
DDM. (BUENO, W.A. 1990, SILVERSTEIN, R. WEBSTER, F.1998, SOCRATES, G. 2001.) 

Cód. cm-1 Atribuições  
a-b 3446-3415-

3337-3210 
Deformação axial simétrica e assimétrica das ligações N-H das aminas 
aromáticas primárias (-NH2) 

c 3033 Deformação axial das ligações C-H de anéis aromáticos  
d 2886-2827 Estiramento das ligações C-H de CH2

  
e 1893 Banda de combinação ou harmônicos de anéis aromáticos 
f 1629 a 1582 Deformação angular simétrica no plano da ligação N-H das aminas primárias  
g 1515 Vibração axial da ligação C-C de anéis aromáticos  
h 1434 e 1425 Vibração de esqueleto do anel aromático 
i 1317, 1289 e 

1276 
Estiramento C-N de aminas aromáticas  

j 1208 Bandas de deformação angular no plano de C-H de anéis aromáticos  

k 1177 Deformação do grupamento C-C-N  
l 1127 Deformação =C-H no plano de aneis aromáticos 
m 1015 a 811 Deformação em fase fora do plano da ligação C-H de anéis aromáticos 
n 766 Deformação da ligação N-H de aminas aromáticas 
o 650, 631, 570, 

512, 500 
Deformação angular em fase fora do plano de C-H (H adjacentes ao anel 
aromático substituído)   
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Figura 69 – Espectro FTIR na região espectral entre 500 e 4000 cm-1 para o MWNT-DDM 

Tabela 16 -  Localização e atribuição das bandas de absorção na região do infravermelho para o 
MWNT-DDM 

Cód. cm-1 Atribuições (12,13, 14 e 15) 
a-b 3436-3337-

3210 
Deformação axial simétrica e assimétrica das ligações N-H das aminas 
aromáticas primárias (-NH2)  

c 3020-2901 Deformação axiais das ligações C-H de anéis aromáticos  
d 2850 Deformação axial assimétrica da ligação C-H de CH2 – DDM 
e 1895 Banda de combinação ou harmônicos de anéis aromáticos 
f 1629 a 1582 Deformação angular simétrica no plano da ligação N-H das aminas primárias  
g 1515 Vibração axial da ligação C-C de anéis aromáticos  
h  1434, 1409 Vibração de esqueleto do anel aromático  
i 1307, 1274 Estiramento C-N de amina primária  
j 1208 Bandas de deformação angular no plano de C-H de anéis aromáticos 
k 1177 Deformação do grupamento C-C-N  
l 1127 Deformação =C-H no plano de aneis aromáticos 
m 1015 a 811 Deformação em fase fora do plano da ligação C-H de anéis aromáticos 
n 769 Deformação da ligação N-H de aminas aromáticas  
o 1680 Deformação angular simétrica no plano da ligação N-H das aminas primárias. 

A banda foi deslocada para maiores números de onda devido ao composto 
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estar associado ao MWNT  
p 1593 Estiramanto da ligação C=C do MWNT  
q 1115 Deformação angular no plano da ligação C-H de anéis aromáticos  
r 702 e 667 Deformação angular em fase fora do plano de C-H (H adjacentes ao anel 

aromático substituído)   
12BUENO, W.A. 1990, 13SILVERSTEIN, R. WEBSTER, F.1998, 14SOCRATES, G. 200, 15YEN, S. M. et 
al, 2007. 
  

 A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X fornece informações qualitativas e 

quantitativas da composição atômica das superfícies dos materiais. Dados como o estado de 

coordenação e de hibridização dos elementos presentes na amostra, bem como o tipo de ligação 

química formada, podem ser adquiridos em espectros XPS (LANDAU, 1977; PRUTTON, 2004).  

 XPS apresenta sensibilidade suficiente para analisar alterações em ambientes químicos 

complexos, como a superfície de nanotubos de carbono funcionalizados. Com auxílio de 

espectros FTIR, é possível monitorar as possíveis modificações ocorridas nas paredes dos tubos 

após os procedimentos de funcionalização química (MARIA, D. A, 2007; RIBEIRO, H, 2008). 

No espectro XPS, a posição dos picos e o número de fotoelétrons ejetados estão relacionados à 

energia e à porcentagem relativa de átomos de um dado elemento presente na amostra. Os 

materiais carbonosos como nanotubos de carbono e folhas de grafite apresentam um pico 

dominante em 284,5 eV, referente a átomos de carbono com hibridização sp2 (XIA et al., 2007). 

Como descrito na literatura, a forma do pico C1s de materiais à base de carbono é muito 

suscetível quando a variações químicas na superfície das amostras (YNG et al., 2005; XIA et al., 

2007).  

 Os espectros XPS de alta resolução da região do pico C1s com energias de ligações 

compreendidas entre 280-290 eV para as amostras MWNT e MWNT-DDM são mostrados em 

destaque na Figura 70. Os picos passaram por ajuste matemático para distingir a contribuição de 

diferentes componentes. Para a amostra MWNT, aplicou-se funções gaussianas mantendo a 

largura à meia altura do pico igual a 1. Combinação de gaussianas (80%) e lorentziana (20%) foi 

usada para ajustar o pico da amostra de MWNT-DDM mantendo a largura à meia altura igual a 2. 

Para a amostra MWNT, o espectro de fotoemissão mostra os picos C1s e O1s e algumas 

transições eletrônicas provocadas por efeito Auger (Figura 70 (a)).  
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(a) 

 
(b) 

Figura 70 – Espectros XPS de alta resolução para as amostras: (a) MWNT e (b) MWNT-DDM. 
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 Para a amostra MWNT-DDM, o espectro XPS revelou outros picos além do C1s e O1s. 

Os picos adicionais são para o cobre e o iodo provenientes do CuI utilizado na funcionalização e 

o N1s que está associado à presença do DDM. O pico de Mo3d não faz parte da amostra, mas é 

proveniente do porta-amostra do equipamento. A presença do pico N1s é um forte indicativo da 

funcionalização dos MWNTs (Figura 70 (b)), mas a maior evidência de modificações químicas 

na amostra pode ser avaliada pelos ajustes do pico C1s das amostras pura e funcionalizada. A 

Tabela 17 apresenta os resultados para o ajuste proposto para cada amostra. Para materiais 

carbonosos a energia de ligação do elétron do carbono correspondente ao pico C1s é próxima a 

285 eV (BRIGGS, D, SEAH, M. P, 1990). Os nanotubos de carbono apresentam um pico 

próximo ao do carbono sp2 do grafite em 284,6 eV. Devido à curvatura da folha de grafeno, é 

observado um leve deslocamento dessa energia de ligação nos nanotubos para valores menores 

(284,4 eV) resultado de um enfraquecimento das ligações C-C (MARIA, D. A, 2007; 

SPERANZA, G, LAIDANI, W, 2004). Os picos C1s de ambas as amostras apresentaram energia 

de 284,4 eV com variação da porcentagem de área do pico. Houve uma redução de 74,4 para 49,2 

% da área relativa do pico associado à  amostra  MWNT para MWNT-DDM (vide Tabela 17). A 

segunda componente do pico avaliado está associada à ligação C-C sp3 em sistemas conjugados 

defeituosos (285,2 eV). A presença de defeitos na rede do nanotubo de carbono é indicada pela 

presença de carbono sp3, esses defeitos interrompem a conjugação e desloca a energia de ligação 

para valores maiores (RIBEIRO, H, 2008; YANG, D. et al, 2005). O pico em questão denuncia 

um aumento de defeitos na estrutura dos nanotubos após a funcionalização. A amostra 

funcionalizada apresentou 10,6% de aumento na área relativa do pico, confirmando um aumento 

no número de defeitos na superfície dos tubos. Os demais picos situados em energias a partir de 

286,0 eV indicam a presença de outros componentes nas amostras. O pico em 286,2 eV na 

amostra MWNT está associado a oxigênio presente no ambiente analítico, podendo estar 

adsorvido ou ligado aos defeitos na amostra (MARIA, D. A, 2007). O pico em 286,0 eV da 

amostra MWNT-DDM é atribuído à ligação C-NH2 de aminas aromáticas. As ligações C-N 

provocam um aumento na energia do pico C1s dependente da natureza do substituinte. Para as 

aminas aromáticas, a energia de ligação do carbono sofre um ganho de 0,6 eV (Tabela 17) 

(BRIGGS, D, SEAH, M. P, 1990; JANG, J. W, 2004). Os picos com energias abaixo do C1s 

indicam a presença de carbetos que podem ter se formados durante a síntese dos nanotubos, com 
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a presença de Al no substrato (Al2O3) ou em contato com o catalisador metálico (Fe) (MOULER, 

J. F, 1992, RIBEIRO, H, 2008).         

 A redução da razão sp2/sp3 é esperada após diazotação dos nanotubos. Para as amostras 

avaliadas, houve uma variação significativa na razão sp2/sp3. A amostra MWNT apresentou uma 

razão sp2/sp3 de 4,9, enquanto a amostra MWNT-DDM teve sua razão sp2/sp3 reduzida para 1,9. 

A variação desse parâmetro juntamente com a presença da componente associada à ligação C-N 

sugere a ocorrência de funcionalização dos nanotubos com moléculas de DDM, concordando 

com os resultados de FTIR, Raman e TG.  

Tabela 17 – Porcentagem relativa dos diferentes componentes obtidos do pico de fotoemissão do 
carbono C1s.  

MWNT 
Pico Energia de Ligação (eV) % Área do pico Atribuição Observações 

A 284,4 74,4 C=C (sp2) C=C (MWNT) 
B 285,2 15,2 C-C (sp3) C-C (MWNT) 
C 286,2 8,1 C-O - 
D 283,5 2,3 Região de Carbeto - 

Razão sp2/sp3 4,9 
MWNT-DDM 

Pico Energia de Ligação (eV) % Área do pico Atribuição Observações 
A 284,4 49,2 C=C (sp2) C=C (MWNT-DDM) 
B 285,2 25,8 C-C (sp3) C-C (MWNT-DDM) 
C 286,0 17,4 C-NH2 Aminas aromáticas 
D 282,8 7,5 Região de Carbeto - 

Razão sp2/sp3 1,9 

7.6 Avaliação de Propriedades Mecânicas 

 Para os testes mecânicos, dois tipos de compósitos foram laminados: (i) o primeiro com 

quatro tecidos planos de fibra de carbono arranjados conforme configuração [0]4, e variando a 

carga entre 0,0%, 0,1%, 0,5% e 1,0% em massa de MWNT e MWNT-DDM disperso na resina 

epóxi (Figura 71) ; e (ii) o segundo confeccionado com 6 tecidos de fibra de carbono intercalados 

por 7 unidades de “buckypaper” e resina pura, dispostos conforme configuração [0]7BKP/6C. A 

relação resina (MY750)/agente de cura (HT972) empregada foi a de phr 26,6, com a cura 

estendendo até 180ºC. Seis corpos de prova para cada condição foram ensaiados e caracterizados. 
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Somente para a amostra CT_MWNT-BKP foram ensaiados cinco corpos de prova. Todos os 

dados referentes às medidas de dimensão e massa, cálculos de densidade e de percentual 

volumétrico de carga e aos ensaios mecânicos realizados para cada compósito estão apresentados 

no Apêndice A.  

  
(a) (b) 

Figura 71 – Imagens do compósito ternário resina epóxi/fibra de carbono/MWNT arranjado 
conforme configuração [0]4: (a) antes do teste de flexão ASTM D790M; (b) depois do teste de 
flexão e fraturado para avaliação da região de fartura. 

 Variações nos parâmetros dimensionais dos compósitos laminados podem interferir de 

maneira significativa em suas propriedades mecânicas. Os compósitos preparados neste trabalho 

mostraram valores de comprimento e largura bastante próximos, mas um alto grau de dispersão 

nos valores de espessura. A Figura 72 mostra tal dispersão. Os valores de espessura para os 

corpos contendo nanotubos funcionalizados parecem aumentar em relação àqueles para os corpos 

com MWNTs não funcionalizados, mas a variação em suas medidas é também maior. Essas 

variações são esperadas devido à grande alteração da viscosidade do sistema com a adição de 

nanotubos de carbono, o que dificulta a conformação das camadas de resina nos compósitos 

laminados. A grande variação da espessura entre os compósitos contendo “buckypaper” é reflexo 

de variações de espessura entre os próprios filmes e do procedimento manual de deposição das 

camadas.  

 A quantidade de reforço em um compósito é outro fator determinante para o ganho em 

propriedades mecânicas, tais como módulo de elasticidade e tenacidade à fratura. Em geral, 

quanto maior a quantidade de reforço, maior será seu desempenho mecânico. Com base nesta 

relação, tentamos avaliar entre nossos compósitos diferentes configurações de como dispor os 

reforços no compósito, bem como a concentração das mesmas. 
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Figura 72 – Avaliação da dispersão da espessura nos corpos de prova dos compósitos resina 
epóxi/fibra de carbono/MWNT, MWNT-DDM e “Buckypaper”. 

 

 O volume percentual de nanotubos e fibras são comparados de forma ilustrativa na Figura 

73. O volume de nanotubo adicionado foi determinado baseando-se em uma dispersão 

homogênea da carga, fato que não foi evidenciado nas micrografias MEV dos corpos de prova 

que serão mostradas mais adiante. A não homogeneidade das dispersões pode influenciar os 

resultados mecânicos de maneira negativa. Os sistemas compósitos que apresentaram maiores 

flutuações nas medições foram aqueles contendo MWNT-DDM (Apêndice A). Esses nanotubos 

têm suas estruturas acrescidas de moléculas ligadas à sua superfície, tendo massa e volume 

alterados. 
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Figura 73 – Avalaição do percentual volumétrico de cargas (tecidos de fibra de carbono, MWNT, 
MWNT-DDM e “Buckypaper”) nos compósitos resina epóxi/fibra de carbono/MWNT, MWNT-
DDM e “Buckypaper”.  

 Limitações nos processos de dispersão e integração dos MWNT, MWNT-DDM e 

“buckypaper” com a resina durante a laminação dos compósitos são certamente responsáveis 

pela grande dispersão dos valores dispostos no Apêndice A para as propriedades mecânicas 

avaliadas. Em geral, os compósitos elaborados com MWNT e “buckyapaper” revelaram uma 

melhor reprodutibilidade dos resultados que os compósitos obtidos com MWNT-DDM. Contudo, 

os corpos de prova ensaiados em flexão mostraram um comportamento distinto entre os 

diferentes compósitos. Inicialmente, os compósitos passam por deformações em um regime 

elástico, seguido de fraturas por estágios seqüenciais conforme o arranjo de fibras de carbono 

dispostos nos compósitos ([0]4 e [0]7BKP/6C) (vide as curvas de força em função do deslocamento 

para os compósitos no Apêndice B). O compósito com “buckypaper” suportou uma exigência 

maior atingindo ≅ 593 N de força máxima, seguido do compósito CT_MWNT_1,0% (≅ 490 N). 

Ambos experimentaram ganhos de respectivamente 62% e 34% em força máxima em relação ao 

compósito sem nanotubos. Para os compósitos com MWNT-DDM, os resultados não mostraram 
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melhorias, em alguns sistemas como CT_MWNT-DDM_0,1% e CT_MWNT-DDM_1,0% houve 

redução de 16% e 34,7% respectivamente nos valores em relação aos compósitos 

CT_MWNT_0,0%.  

 Na avaliação da tensão máxima suportada pelos compósitos avaliados, destaque para os 

sistemas CT_MWNT_1,0% (CP19) e CT_MWNT-BKP (CP46), que apresentaram ganhos de 

43% e 21%, respectivamente, em relação ao CT_MWNT_0,0% (CP1). Um outro ponto de 

destaque foi o CP28 do sistema compósito CT_MWNT-DDM_0,1% que revelou um valor de 

785,59 MPa, ≅ 2,5 vezes maior que a tensão máxima determinada para o sistema binário 

CT_MWNT_0,0% (CP1 – 323,97 MPa), mostrando que melhorias no processo de confecção dos 

compósitos poderá proporcionar um salto em escala nas propriedades mecânicas com a 

introdução de nanotubos de carbono funcionalizados nos sistemas compósitos. Os outros sistemas 

compósitos não mostraram ganhos significativos em tensão máxima suportada. Na Figura 74 são 

plotados esses valores para os diferentes compósitos. 
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Figura 74- Avaliação da tensão máxima suportada pelos compósitos resina epóxi/fibras de 
carbono/MWNT, MWNT-DDM e “Buckypaper”. 
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 Quanto ao módulo de elasticidade dos compósitos investigados no ensaio de dobramento, 

ganhos de 27% foram apurados para o sistema com “buckypaper” (CT_MWNT-BKP – CP46) e 

de 17% para o sistema com nanotubo funcionalizado (CT_MWNT-DDM_1,0% - CP37). No 

entanto, o grande destaque foi também o corpo de prova CP28 (117,7 GPa) do sitema com 0,1 % 

em massa de MWNT-DDM, que revelou um módulo de elasticidade 5,5 vezes maior que o 

sistema binário (fibra de carbono/resina epóxi) CT_MWNT_0,0% (CP6 – 21,3 GPa). A Figura 75 

ilustra o comportamento geral. Os resultados mostram uma tendência à melhoria no módulo de 

elasticidade com a introdução de nanotubos, principalmente funcionalizados e na forma de 

filmes, mas ainda limitada pela processabilidade na laminação dos sistemas compósitos.  

 Uma observação importante revelada pelo ensaio de flexão é que para os compósitos 

carregados com nanotubos de carbono, em geral, o regime elástico estendeu-se por maior tempo, 

suportando melhor a deformação em dobramento (Figura 75).  
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Figura 75 – Avaliação do módulo de elasticidade para os compósitos resina epóxi/fibra de 
carbono/MWNT, MWNT-DDM e “Buckypaper”.  
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 Materiais que passam por grandes deformações antes de se romperem apresentam uma 

propriedade muito interessante que é a tenacidade à fratura. Esse ganho em tenacidade desperta 

um grande interesse em continuar a estudar esses sistemas compósitos, uma vez que outros 

compósitos, como os de resina epóxi/fibra de carbono não apresentam essa propriedade bem 

desenvolvida. Os compósitos que apresentaram ganho em tenacidade foram CT_MWNT_1,0% 

(CP19 -  44%), CT_MWNT-BKP (CP44 - 32%) e CT_MWNT_0,5% (CP36 - 17% ) em relação 

ao CT_MWNT_0,0% (CP2). Entre os sistemas compósitos contendo MWNT não funcionalizado 

disperso, um aumento da tenacidade com o aumento da concentração de nanotubos foi observada 

(Figura 76).  
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Figura 76 - Avaliação da energia de fratura para os compósitos resina epóxi/fibra de 
carbono/MWNT, MWNT-DDM e “Buckypaper”. 

 Foi aplicado um teste de variância estatística para determinar a influência dos vários 

parâmetros de preparação sobre as propriedades mecânicas finais dos compósitos. Os resultados 

são mostrados na Tabela 18. As fontes de variações mostradas na tabela abaixo são concentração 

de nanotubos nos compósitos (A), presença de nanotubos funcionalizados (B) e a interação entre 

os parâmetros concentração e funcionalização dos nanotubos (AB). 
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Tabela 18 – Resultados da análise de variância estatística para os valores de propriedades 
mecânicas em função dos parâmetros experimentais de preparação dos compósitos resina 
epóxi/fibra de carbono/MWNT. 

Fontes da 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado médio F0 Fcrítico (95%) 
(Valor de P) 

A 197.515.545 3 65.898.915 9,05 2,901  
(0,0002) 

B 129.069.876 1 129.069.876 17,74 4,149  
(0,0002) 

AB 68.595.615 3 22.865.205 3,14 2,901 
(0,0388) 

Erro 232.759.851 32 7.273.745  - 
  

 Os resultados do teste de variância confirmaram as observações discutidas anteriormente, 

apontando a discrepância nos valores, mas também a influência da concentração e do tipo de 

nanotubo adicionado na discrepância dos valores para as propriedades mecânicas dos sistemas 

compósitos. Através da comparação dos valores de F0 e Fcrítico, no nível de significância 

estabelecido e com os mesmos graus de liberdade, pode-se rejeitar ou aceitar a hipótese de que as 

médias são iguais. Como visto na Tabela 18, todas as fontes de variações testadas (A, B e AB) 

influenciaram os resultados finais para as propriedades mecâncas (MONTGOMERY, D.C, 1996; 

VIEIRA, S, 2006).  

 Dentro de um mesmo processamento para obtenção de um grupo de corpos de prova há 

uma dispersão nos resultados, reflexo de comportamentos bem diferentes dentro desse grupo 

(Apendice A: CT_MWNT-DDM_0,1%, CT_MWNT-DDM_0,5%, CT_MWNT-DDM_1,0%). 

Essas variações nos valores de propriedade mecânica, como módulo de elasticidade, podem estar 

associadas a variações dimensionais ou composicionais dentro de um mesmo grupo, mas 

principalmente à heterogeneidade das dispersões e, no caso dos sistemas com MWNT (disperso e 

filme), à fraca interação dos tubos com os demais componentes dos sistemas compósitos (CHEN, 

W. et. al. 2006; GOJNY, F, SCHULTE, K, 2004; LAU, K. et. al. 2005). A homogeneidade ideal 

é atingida quando os nanotubos encontram-se isolados um dos outros, distribuídos por toda a 

matriz e totalmente envolvidos por resina, situação difícil de ser atingida com a forte agregação 

em bandos e a baixa reatividade química. Somando-se aos efeitos da dispersão e molhamento dos 

tubos pela matriz, existe um terceiro efeito de cisalhamento entre os tubos dentro dos bandos, que 

também influencia as propriedades mecânicas do compósito.   
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 Uma melhoraria dessas limitações era esperada com a funcionalização dos nanotubos com 

o agente de cura HT972 (DDM) aqui proposta. Após o procedimento de funcionalização foram 

obtidos compósitos com MWNT-DDM idênticos aos compósitos não-funcionalizados. Os 

resultados para o comportamento mecânico em dobramento desses compósitos revelaram uma 

grande dispersão nos resultados e, em geral, uma influência negativa da funcionalização.  

 Procedimentos de funcionalização para SWNTs são bem conhecidos e controlados, mas 

para MWNTs são poucos e de difícil realização. A reatividade dos nanotubos é fortemente 

dependente do seu diâmetro, sendo a reatividade dos MWNTs (diâmetros maiores) bem menor 

que as dos tubos SWNTs. Dessa forma, a estratégia de provocar defeitos na superfície do 

MWNT, aumentando a densidade de elétrons na susperfície dos tubos e viabilizando a 

funcionalização via diazotação foi aqui adotada. Entretanto, como discutido no item anterior, o 

procedimento de funcionalização proposto permitiu a funcionalização do MWNT, mas levou a 

uma significatica criação de defeitos em suas paredes. A adição de defeitos estruturais ou 

eletrônicos nos nanotubos de forma excessiva provoca perdas em propriedade, justificando talvez 

os baixos valores aqui apresentados para os sistemas compósitos contendo MWNT 

funcionalizado. A otmização da reatividade é necessária para que o procedimento de 

funcionalização possa ocorrer conservando a integridade estrutural do tubo.  

  Franco e co-autores (2006) realizaram uma avaliação mecânica em compósitos de fibra 

de carbono e resina epóxi. Neste trabalho, foram utilizados dois tipos de pré-forma de tecido de 

fibra de carbono/epóxi (tipo “plain weave” e 8HS), ambos fornecidos pela empresa Hexcel, com 

um teor de fibra de 60% em volume. A consolidação destes pré-impregnados foi realizada em 

autoclave pelo processo de cura à vácuo para garantir a porcentagem volumétrica de fibra e a 

adesão entre as camadas do laminado. Os corpos de prova apresentaram dimensões aproximadas 

de 12,3 x 12,7 mm de área útil para ensaio, conforme padronizado pela norma ASTM D 3410-87. 

Os resultados estão sumarizados na Tabela 19 (FRANCO, L. A.L. et.al. 2006). Estabelecendo 

uma comparação entre os valores encontrados por Franco e co-autores (2006) e os melhores 

valores encontrados nesse trabalho, pode-se verificar uma tendência positiva dos compósitos com 

nanotubos atingirem propriedades mecânicas elevadas. Uma diferença nos valores de tensão de 

21% encontrada entre os compósitos CT_MWNT_1,0% e “plain weive” (Tabela 19) pode ser 

explicada pela variação no volume percentual de carga em cada compósito e pelo processo de 

cura empregado em cada trabalho. Enquanto no trabalho de Franco e co-autores (2006) o volume 



136 
 

médio de fibra foi de 60%, para o CP19 da classe CT_MWNT_1,0% o volume de carga (fibra de 

carbono e MWNT) foi de 46%. Para a classe de compósitos com nanotubos funcionalizados com 

0,1% em massa, o CP28 (CT_MWNT-DDM_0,1%) mostrou ganho 2,4 vezes maior que a tensão 

suportada no CP6 (CT_MWNT_0,0%), com um volume de carga de 54%. Franco e co-autores 

(2006) curaram seus sistemas compósitos sob efeito de pressão e temperatura (cura em 

autoclave), enquanto neste trabalho foram realizados procedimentos de cura em estufas sem 

efeito de pressão controlada. Estes dois fatores certamente contribuíram para o bom desempenho 

dos compósitos desenvolvidos por Franco e seus colaboradores. Entretanto, mesmo com 

limitações em termos de processamento, podemos destacar o desempenho dos sistemas 

compósitos CT_MWNT_1,0%, CT_MWNT-DDM_0,1% e CT_MWNT-BKP (Apêndices A e B).  

Tabela 19 - Valores médios de resistência à compressão para compósitos de fibra de 
carbono/resina epóxi (retirado de FRANCO, L. A.L. et.al. 2006) 

Amostras Tensão Média (MPa) Tensão Máxima (MPa) Tensão Mínima (MPa) 
Plain weive 546 585 478 

8HS 654 750 580 
 

 Na maioria das aplicações em engenharia, os materiais utilizados para fins estruturais são 

solicitados apenas no regime elástico (PARDINI, L.C, NETO, F.L, 2006). Sendo assim, uma 

avaliação criteriosa do módulo de elasticidade é de grande relevância para caracterização do 

material. Os sistemas CT_MWNT e CT_MWNT-BKP mostraram certo grau de concordância nos 

resultados. Parece haver uma tendência a aumentos no módulo de elasticidade para maiores 

concentrações de carga. Já para os compósitos com nanotubos funcionalizados, a baixa 

concentração levou a propriedades mecânicas melhoradas, promovendo salto em grandeza, como 

foi o caso do CP28 da classe CT_MWNT-DDM_0,1% (Apêndice A) (GONG, H. M. et. al. 

2000).  

 As dificuldades para alcançar as propriedades mecânicas superiores com a adição de NTs 

têm sido relatadas na literatura e atribuídas a limitações nos processos de dispersão e adesão dos 

NTs às matrizes e a defeitos estruturais nos nanotubos (DU, J. H, BAI, J, CHENG, H. M, 2007). 

A maior parte dos sistemas avaliados e relatados nos últimos tempos são, no entanto, sistemas 

binários que combinam uma matriz polimérica com uma carga de nanotubos, sejam eles SWNT 

ou MWNT. O trabalho atual foi pautado em sistemas ternários resina epóxi, tecido de fibra de 
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carbono e nanotubos de carbono de paredes múltiplas. Um fato importante é que a fibra de 

carbono promove ganho pronunciado nas propriedades avaliadas. Enquanto os nanocompósitos 

binários têm um desempenho na faixa de 0 a 5 GPa (Figura 77), os sistemas ternários avaliados 

apresentaram resultados entre 5 e 118 GPa (CP41 e CP28 respectivamente), mostrando que 

podem atuar em situações onde ocorrem maiores solicitações (DU, J. H, BAI, J, CHENG, H. M, 

2007; CHEN, W. et. al. 2006; WANG, S, 2006a; LAU, K. et. al. 2005; GOJNY, F, SCHULTE, 

K, 2004).  

  

Figura 77– Avaliação do módulo de elasticidade em função da carga de NT em nanocompósitos 
de matriz polimérica (adaptado de DU, J.H, BAI, J, CHENG, H.M, 2007) 

 Du, J.H, Bai, J e Cheng, H. M. em (2007) discutiram os problemas-chave encontrados no 

processamento de nanocompósitos poliméricos com NT. Os autores mostraram alguns índices 

mecânicos reportados em outros trabalhos na literatura. Os compósitos à base de resina epóxi e 

MWNT funcionalizado (MWNT-F) revelaram que a adição de 1% em massa de MWNT-F na 

resina promove o ganho em 30% no módulo de elasticidade (GONG, H. M. et. al. 2000). Para 

adições de 2% em massa de MWNT, não foi verificado qualquer ganho, mantendo o módulo de 

elasticidade da resina pura (1,18 GPa). Mas com o tratamento da superfície do tubo com PVA 

(polivinil-álcool), poli-oxietileno-9-alquil-ester e poli-oxietileno-7-alquil-ester houve um 
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aumento de 14,4% (1,35 GPa), 17,8% (1,39 GPa) e 13,5% (1,34 GPa), respectivamente (YING, 

Z. et. al. 2002). Para outras matrizes o comportamento é muito semelhante ao da resina epóxi, 

como por exemplo no trabalho apresentado por Andrews et al. (2002), que utilizou uma matriz de 

poliestireno com adição de MWNT em uma faixa de 0,05 a 0,5% em volume. Uma redução 

significativa no limite de escoamento e uma leve mudança no módulo de elasticidade do 

compósito foram observadas. Ainda no mesmo trabalho, o autor testou uma faixa de maior 

concentração de MWNT que variou de 2,5 a 25,0 % em volume e o módulo de elasticidade foi de 

1,9 a 4,5 GPa (DU, J.H, BAI, J, CHENG, H.M, 2007).    

 O trabalho de Chen, W. e colaboradores (Chen, W. et. al. (2006)) focalizou a dispersão e 

as propriedades mecânicas de flexão de MWNT em resina epóxi (Tabela 20). O autor variou a 

concentração entre 0,5 e 3,0% em massa de MWNT na matriz epóxi tipo DGEBA. Notou-se que 

para os sistemas MWNT-epóxi e COOH-MWNT-epóxi não houve ganho em propriedades, tanto 

o módulo de elasticidade como a tensão máxima no ensaio de flexão caem em relação à resina 

pura. Mas para as relações PGE-MWNT-epóxi e DGEBA-MWNT-epóxi houve ganho tanto para 

o módulo de elasticidade como para a tensão máxima em flexão, com destaque para o sistema 

DGEBA-MWNT-epóxi com 3% em massa de MWNT que mostrou ganhos de 15% para o 

módulo de elasticidade e dobrou a tensão máxima em flexão. 

Tabela 20– Resultados da caracterização mecânica de compósitos obtidos pela dispersão de 
MWNT com e sem funcionalização em matriz epóxi reportada em Chen, W. et. al. (2006).  

Material MWNTs %(m/m) Módulo EB (GPa) Tensão máxima (MPa) 
Epóxi-pura 0,0 3,48 ± 0,30 51 ± 15 
MWCN-epóxi 0,5 3,06 ± 0,81 38 ± 7 
 1,0 3,28 ± 0,52 39 ± 11 
 3,0 3,15 ± 0,34 33 ± 13 
COOH-MWCN-epóxi 0,5 3,11 ± 0,24 50 ± 10 
 1,0 3,10 ± 0,13 42 ± 7 
 3,0 3,06 ± 0,20 26 ± 3 
PGE-MWCN-epóxi 0,5 3,48 ± 0,32 73 ± 12 
 1,0 3,58 ± 0,29 83 ± 19 
DGEBA-MWCN-epóxi 0,5 3,52 ± 0,52 55 ± 7 
 1,0 3,59 ± 0,41 58 ± 3 
 3,0 4,02 ± 0,57 110 ± 5 

PGE – Fenil-glicidil-éter, DGEBA – Diglicidil-éter-de-bisfenol-A (EPON 828) 
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7.6.1 Caracterização morfológica dos compósitos ensaiados (ASTM D790M-92) 

 Imagens MEV para os sistemas epoxídicos compósitos são mostradas desde a Figura 78 

até a Figura 82. A clivagem unidirecional está presente em todas as formulações 0,0%, 0,1%, 

0,5% e 1,0% em massa de ambos MWNT e MWNT-DDM e “buckypaper”; entretanto, a 

morfologia difere dependendo do tipo (se funcionalizado ou não) e a concentração do MWNT.  

   
(a) Ampliação de 50x (b) Ampliação de 500x (c) Ampliação de 1000x 

Figura 78 – Imagens MEV (baixa ampliação) para sistemas epoxídicos à base de DGEBA (MY 
750) e 4,4 DDM (HT 972), com phr 26,6 e sem carga de MWNT: (a) região de fratura mostrando 
as camadas de laminados de tecido de fibra de carbono e resina epóxi; (b) feixe de fibra de 
carbono impregnado com resina epóxi; (c) superfície de fratura da resina epóxi. 

   
(a) Ampliação 250x (b) Ampliação 250x (c) Ampliação 250x 

Figura 79 – Imagens MEV (baixa ampliação) de sistemas epoxídicos à base de DGEBA (MY 
750) e 4,4 DDM (HT 972), com phr 26,6 e com carga de MWNT variando entre 0,1%, 0,5% e 
1,0% em massa: (a) região de fratura do compósito com 0,1% de MWNT mostrando os aspectos 
das fibras de carbono; (b) superfície de fratura da resina epóxi no compósito com 0,5% em massa 
de MWNT e (c) com 1,0% em massa de MWNT.   

 As micrografias das regiões de fratura dos compósitos epóxi/fibra de carbono/MWNT 

revelaram uma dispersão não homogênea para esses sistemas (Figura 80). A Figura 80 (a), (b) e 
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(c) mostra regiões com bolsões de MWNTs aglomerados. A ampliação das imagens da fratura 

sobre uma região de aglomerados (Figura 80 (d), (e) e (f)) revela, no entanto, uma distribuição 

uniforme dos bandos de NTs nessa região, principalmente para o sistema com maior volume de 

carga de MWNT. 

   
(a) Ampliação 5.000x (b) Ampliação 5.000x (c) Ampliação 5.000x 

   
(d) Ampliação 10.000x (e) Ampliação 7.000x (f) Ampliação 10.000x 

Figura 80 – Imagens MEV (alta magnificação) de sistemas epoxídicos à base de DGEBA (MY 
750) e 4,4 DDM (HT 972), com phr 26,6 e com carga de MWNT variando entre 0,1%, 0,5% e 
1,0% em massa. Micrografias das superfícies de fratura dos sistemas compósitos: (a) e (d) com 
0,1%; (b) e (e) com 0,5%; (c) e (f) com 1,0% em massa de MWNT. 

 Para os sistemas contendo MWNT funcionalizado, poucas regiões com bolsões de 

nanotubos dispersos na resina foram observadas (Figura 81 (e) e (h)). Além disso, alguns 

grânulos de partículas metálicas, provavelmente resíduos de CuO, CuI do processo de 

funcionalização, podem ser claramente vistos na Figura 81 (d), (e), (g), (h) e (i). Estes grânulos 

brancos, impurezas que não foram encontradas nos outros sistemas compósitos, podem funcionar 

como pontos de segregação, levando inclusive a perdas em propriedades mecânicas. Dessa forma, 

é preciso melhorar o procedimento de purificação do material funcionalizado.  
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CT_MWNT-DDM_0,1% - 

200x  
CT_MWNT-DDM_0,5% - 

200x 
CT_MWNT-DDM_1,0% - 

250x 

   
CT_MWNT-DDM_0,1% - 

1.000x 
CT_MWNT-DDM_0,5% - 

2.000x 
CT_MWNT-DDM_1,0% - 

2.000x 

   
CT_MWNT-DDM_0,1% - 

10.000x 
CT_MWNT-DDM_0,5% - 

10.000x 
CT_MWNT-DDM_1,0% - 

10.000x 

Figura 81- Imagens MEV dos sistemas epoxídicos à base de DGEBA (MY 750) e 4,4 DDM (HT 
972), com phr 26,6 e com carga de MWNT-DDM variando entre 0,1%, 0,5% e 1,0% em massa. 
Micrografias das superfícies de fratura dos sistemas compósitos. 

 Os compósitos com “buckypaper” revelaram uma morfologia nas regiões de resina e fibra 

similar aos demais sistemas avaliados, mostrando que adição de filmes finos ricos em MWNT 

não alterou de forma geral o comportamento dessas partes à fratura. No entanto, esse sistema 
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compósito apresentou-se mais homogêneo durante a avaliação das propriedades mecânicas. Os 

compósitos à base de “buckypaper” foram laminados intercalando resina epóxi, tecidos de fibras 

de carbono e “buckypapers”. A região de interação da resina com o “buckypaper” pode ser vista 

na Figura 82 (c) e (d). Nos “buckypapers”, os bandos de MWNT parecem assumir algum grau de 

orientação (Figura 82 (c)) (Figura 82(d)), o que pode ter tido influência na melhoria do módulo 

de elasticidade desse material. Uma vez estabelecida uma forte interação entre os nanotubos e a 

matriz, esse poderá atuar na direção do esforço de solicitação do compósito, aumentando o 

regime elástico do material compósito.    

 

  
(a) CT_MWNT-BKP 250x (b) CT_MWNT-BKP 3.000x 

  
(c) CT_MWNT-BKP 10.000x (d) CT_MWNT-BKP 20.000x 

Figura 82 – Imagens MEV dos sistemas epoxídicos à base de DGEBA (MY 750) e 4,4 DDM (HT 
972), com phr 26,6 e com carga de “buckypaper” (CT_MWNT-BKP com 7 unidades de 
“buckypaper”). Micrografias das superfícies de fratura dos sistemas compósitos: (a) e (b) na 
região das fibras com resina; (c) e (d) na região de “buckypaper” com resina.  
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8 CONCLUSÃO 

 A realização deste trabalho marcou um passo importante dentro do Grupo de Pesquisa 

“Manipulação Química de Nanotubos de Carbono” de discussão e estabelecimento de cooperação 

com os setores acadêmico e produtivo relacionados à pesquisa e ao desenvolvimento de 

compósitos avançados aplicados ao setor aeroespacial. O objetivo central foi a confecção e 

caracterização de sistemas compósitos poliméricos nanoestruturados, reforçados com tecido à 

base de fibra de carbono e nanotubos de carbono, que sejam de interesse desse setor. 

 Uma etapa inicial de investigação dos materiais utilizados pela indústria aeroespacial 

levou à escolha de um sistema epoxídico comercial produzido pela empresa Huntsman, a resina 

do tipo DGEBA (MY750) e o agente de cura à base de amina aromática (4,4-DMM/ HT972). Em 

relação aos nanotubos de carbono, o MWNT produzido pela empresa NC CO. LTD foi escolhido 

por ser um produto disponível industrialmente e com custo relativamente baixo. Esses materiais 

de partida passaram por uma caracterização físico-química abrangente para determinação 

principalmente do grau de pureza, composição e qualidade estrutural.  

 Em nosso conhecimento, foi realizada de forma inédita a funcionalização química dos 

nanotubos de paredes múltiplas com moléculas utilizadas como reticuladores em sistemas 

epoxídicos. Esta proposta pode permitir que o MWNT faça parte do esqueleto molecular do 

compósito curado. A funcionalização dos MWNTs é de difícil execução e reprodutibilidade, 

devido à sua baixa reatividade e à alta heterogeneidade das amostras de MWNT produzidos por 

CVD. O agente de cura HT972 (4,4-DDM) foi ligado covalentemente ao MWNT via reação de 

diazotação, favorecida pela presença de espécies radicalares no meio reacional. O novo produto 

obtido, o MWNT-DDM, foi caracterizado quanto à pureza, morfologia e propriedades estruturais 

por várias técnicas complementares. A formação de ligação covalente foi evidenciada por XPS, 

através das modificações na intensidade e na energia dos picos C1s do carbono entre as amostras 

antes (MWNT – Razão sp2/sp3 = 4,9) e após funcionalização (MWNT-DDM– Razão sp2/sp3 = 

1,9), e TG, pelas mudanças no perfil de perda de massa entre as duas amostras. A identificação 

do grupo ligado foi feita por XPS e FTIR. Entretanto, a perda significativa em qualidade 

estrutural e a presença de resíduos metálicos, como  CuI e CuO, foram caracterizadas na amostra 

funcionalizada por respectivamente EDS, XRD e XRF e espectroscopia Raman. Esses fatores 
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parecem ter forte influência nos valores de propriedades mecânicas para os sistemas compósitos. 

Assim, a otimização do processo de funcionalização no sentido de reduzir o teor de impurezas e 

controlar a reatividade em um meio contendo radicais deve ser buscada.   

 Em um ensaio de dobramento em três pontos, de acordo com a norma técnica ASTM 

D790, os valores de módulo de elasticidade, força máxima, tensão máxima e energia de fratura 

foram determinados para os materiais compósitos: (i) sistema binário resina/tecido de fibra de 

carbono; (ii) sistema ternário resina/tecido de fibra de carbono/MWNT; (iii) sistema ternário 

(resina/tecido de fibra de carbono/MWNT-DDM); (iv) sistema ternário (resina/tecido de fibra de 

carbono/“buckypaper” -MWNT. Em uma avaliação geral, a dispersão nos valores obtidos foi 

bastante grande e esses mostraram-se muito dependentes do processo de confecção dos 

compósitos. No entanto, em uma avaliação isolada de cada sistema compósito, pode-se observar 

uma tendência a melhorias em propriedades com a adição de nanotubos de carbono. Os sistemas 

ii, iii e iv apresentaram ganhos em módulo de elasticidade de 27% (CT_MWNT-BKP – CP46) e 

5,5 vezes (CT_MWNT-DDM_0,1% - CP28) em relação ao sistema (i). O salto em uma ordem de 

grandeza promovido no corpo de prova CP28 mostra a possibilidade dos sistemas compósitos à 

base de nanotubos funcionalizados proporcionar os resultados esperados. Esse resultado, 

entretanto, não foi reprodutível. Ganhos em tenacidade entre 4,5% e 44% para os sistemas 

contendo nanotubos de carbono foram obtidos, sendo os valores maiores apresentados pelos 

sistemas CT_MWNT_1,0% (CP19 - 44%) e CT_MWNT-BKP (CP44 - 32%); os ganhos são 

relativos ao sistema CT_MWNT_0,0% (CP2).  

 



145 
 

APÊNDICE A 

 São mostrados neste Apêndice todos os dados referentes às medidas de dimensão e massa, 

cálculos de densidade e de percentual volumétrico de carga e aos ensaios mecânicos realizados 

para cada compósito avaliado.  

CT_MWNT_0,0 % 

n = 01  
Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Massa 
(g) 

Densidade 
(g/cm3) 

Volume fibras 
(%) 

Volume MWNT 
(%) 

CP1 50,05 24,99 1,43 2,33 1,30 25,44 0,00 
CP2 50,09 25,02 1,45 2,37 1,30 25,04 0,00 
CP3 50,03 25,02 1,44 2,37 1,31 25,25 0,00 
CP4 50,00 24,94 1,51 2,46 1,31 24,17 0,00 
CP5 50,04 24,95 1,52 2,47 1,30 23,98 0,00 
CP6 49,98 24,91 1,40 2,33 1,34 26,18 0,00 

 

n = 01  Módulo EB (MPa) Tenacidade (J) Deslocamento (mm) Tensão (MPa) Força (N) 
CP1 16214,64 455,01 3,04 323,97 344,90 
CP2 18015,02 500,47 2,83 334,23 366,29 
CP3 18090,03 407,32 2,75 289,27 312,66 
CP4 15322,15 458,97 2,15 227,95 270,06 
CP5 13816,31 463,90 2,32 239,62 287,77 
CP6 21320,89 446,72 3,12 330,98 336,66 
 

CT_MWNT_0,1% 

n = 02  
Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Massa  
(g) 

Densidade 
(g/cm3) 

Volume fibras 
(%) 

Volume MWNT 
(%) 

CP7 49,99 24,96 1,23 2,20 1,43 29,65 2,01 
CP8 50,02 24,92 1,49 2,45 1,32 24,50 1,96 
CP9 50,03 24,96 1,37 2,32 1,36 26,60 1,96 
CP10 50,00 24,98 1,31 2,25 1,38 27,81 1,96 
CP11 49,98 24,95 1,51 2,45 1,30 24,17 1,94 
CP12 50,01 24,94 1,42 2,40 1,36 25,69 2,00 

 

n = 02  Módulo EB (MPa) Tenacidade (J) Deslocamento (mm) Tensão (MPa) Força (N) 
CP7 17134,16 430,24 3,71 302,18 237,73 
CP8 17585,99 585,97 3,38 306,78 353,60 
CP9 18636,26 569,40 3,38 322,02 314,29 
CP10 20008,67 569,00 3,16 261,17 233,24 
CP11 17423,95 454,68 3,22 322,05 381,68 
CP12 16950,91 578,93 3,00 282,36 295,83 
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CT_MWNT_0,5% 

n = 03  
Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Massa 
(g) 

Densidade 
(g/cm3) 

Volume fibras 
(%) 

Volume MWNT 
(%) 

CP13 50,04 24,91 1,49 2,38 1,28 24,50 9,39 
CP14 49,99 24,97 1,46 2,37 1,30 24,97 9,51 
CP15 49,99 24,98 1,44 2,33 1,30 25,31 9,39 
CP16 49,99 24,93 1,49 2,39 1,29 24,51 9,45 
CP17 50,05 24,96 1,37 2,27 1,33 26,59 9,48 
CP18 49,99 24,97 1,40 2,30 1,32 26,04 9,47 

  

n = 03  Módulo EB (MPa) Tenacidade (J) Deslocamento (mm) Tensão (MPa) Força (N) 
CP13 13232,50 489,85 3,39 248,90 286,77 
CP14 14718,38 522,67 3,43 289,02 320,49 
CP15 17149,85 520,33 3,51 338,52 365,31 
CP16 13741,45 475,18 3,41 264,84 305,38 
CP17 13552,83 439,23 3,85 301,01 293,78 
CP18 15130,13 445,38 3,87 273,54 278,90 

 
CT_MWNT_1,0% 

n = 04  
Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Massa 
(g) 

Densidade 
(g/cm3) 

Volume fibras 
(%) 

Volume de 
MWNT (%) 

CP19 50,02 24,93 1,43 2,41 1,35 25,52 19,94 
CP20 49,99 24,92 1,43 2,38 1,34 25,54 19,58 
CP21 50,05 24,97 1,40 2,34 1,34 26,01 19,43 
CP22 49,97 24,94 1,42 2,39 1,35 25,71 19,84 
CP23 49,93 24,94 1,33 2,22 1,34 27,48 18,92 
CP24 49,99 24,93 1,44 2,41 1,34 25,36 19,81 

 

n = 04  Módulo EB (MPa) Tenacidade (J) Deslocamento (mm) Tensão (MPa) Força (N) 
CP19 20105,38 719,25 3,69 461,56 490,21 
CP20 15599,08 660,76 4,11 390,20 414,26 
CP21 20263,99 589,95 3,69 402,43 410,33 
CP22 21833,58 680,22 3,15 378,59 396,65 
CP23 22716,71 599,63 3,43 372,45 342,32 
CP24 17717,86 681,28 3,93 412,90 444,68 
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CT_MWNT-DDM_0,1% 

n = 05 
Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Massa 
(g) 

Densidade 
(g/cm3) 

Volume fibras 
(%) 

Volume MWNT-DDM 
(%) 

CP25 49,99 24,89 1,40 2,16 1,24 26,12 1,72 
CP26 50,01 24,89 1,30 2,04 1,26 28,12 1,69 
CP27 49,98 24,93 1,60 2,16 1,08 22,83 1,50 
CP28 49,95 24,97 0,70 1,64 1,88 52,12 2,11 
CP29 50,00 24,91 1,30 2,11 1,30 28,10 1,79 
CP30  49,98 24,97 1,70 2,02 0,95 21,45 1,26 

 

n = 05  Módulo EB (MPa) Tenacidade (J) Deslocamento (mm) Tensão (MPa) Força (N) 

CP25 15768,40 481,17 4,75 290,25 294,99 
CP26 18599,21 400,11 4,92 325,22 285,00 
CP27 9788,24 412,62 4,48 157,76 209,76 
CP28 117697,92 412,62 6,24 785,59 200,25 
CP29 19617,70 478,04 4,87 350,24 307,17 
CP30  9599,15 558,10 4,32 176,66 265,58 
 

CT_MWNT-DDM_0,5% 

n = 06  
Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Massa 
(g) 

Densidade 
(g/cm3) 

Volume fibras 
(%) 

Volume MWNT –DDM 
(%) 

CP31 49,99 24,92 1,83 2,15 0,94 19,96 6,54 
CP32 50,00 24,90 1,80 2,10 0,94 20,31 6,41 
CP33 50,00 24,85 1,80 2,02 0,90 20,35 6,02 
CP34 49,94 24,94 1,30 1,70 1,05 28,10 6,08 
CP35 50,02 24,91 1,80 2,13 0,95 20,29 6,52 
CP36 49,99 24,95 1,60 2,29 1,15 22,80 8,23 

 

n = 06  Módulo EB (MPa) Tenacidade (J) Deslocamento (mm) Tensão (MPa) Força (N) 
CP31 8431,35 498,91 4,86 205,39 357,10 
CP32 7475,26 498,91 4,82 178,83 300,57 
CP33 6821,39 332,26 4,93 175,53 294,44 
CP34 10941,42 408,77 5,66 238,53 209,45 
CP35 6474,01 491,24 4,87 178,29 299,78 
CP36  17548,68 586,15 4,11 278,17 370,15 
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CT_MWNT-DDM_1,0% 

n = 07 
Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Massa 
(g) 

Densidade 
(g/cm3) 

Volume fibras 
(%) 

Volume MWNT-DDM 
(%) 

CP37  49,93 24,98 0,90 1,65 1,47 40,54 16,56 
CP38 50,00 24,91 1,40 2,05 1,18 26,10 15,79 
CP39 49,98 24,96 1,30 2,15 1,33 28,06 18,37 
CP40 50,00 24,92 1,50 2,13 1,14 24,35 15,68 
CP41 49,97 24,98 1,50 2,02 1,08 24,30 14,34 
CP42 50,00 24,94 1,40 2,17 1,24 39,10 12,10 

 

n = 07 Módulo EB (MPa) Tenacidade (J) Deslocamento (mm) Tensão (MPa) Força (N) 
CP37 25026,99 324,25 4,94 324,53 136,80 
CP38 15163,54 575,27 4,00 224,08 227,92 
CP39 19233,30 353,58 3,69 272,24 239,25 
CP40 11741,61 431,59 4,53 181,19 211,65 
CP41 5330,94 14,75 2,83 191,02 41,98 
CP42 15521,58 348,70 4,44 241,72 246,16 

 

CT_MWNT-BKP 

n = 08  
Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Massa 
(g) 

Densidade 
(g/cm3) 

Volume fibras 
(%) 

Volume 
“Buckypaper”  
(%) 

CP43[0]7B,6F 49,97 24,90 1,80 2,44 1,09 30,40 32,40 
CP44[0]7B,6F 49,98 24,92 1,73 2,70 1,25 31,60 33,68 
CP45[0]7B,6F 49,98 24,95 1,63 2,54 1,25 33,50 35,70 
CP46[0]7B,6F 49,99 24,95 1,33 2,10 1,27 41,05 43,74 
CP47[0]7B,6F 49,98 24,95 1,83 2,64 1,16 29,84 31,80 

 

n = 08  Módulo EB (MPa) Tenacidade (J) Deslocamento (mm) Tensão (MPa) Força (N) 
CP43[0]7B,6F 10562,90 612,00 4,22 244,51 410,95 
CP44[0]7B,6F 20665,57 661,75 3,95 381,92 593,44 
CP45[0]7B,6F 21900,90 602,28 4,03 343,57 474,48 
CP46[0]7B,6F 26966,90 509,19 4,38 393,34 361,66 
CP47[0]7B,6F 16914,64 649,69 4,06 311,69 542,57 
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APÊNDICE B 
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