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RESUMO 
 

As técnicas de auto-reparo em resinas epóxi vêm sendo desenvolvidas 

buscando aumentar a vida útil e reduzir os custos associados à manutenção 

desses materiais durante o serviço. A adição de termoplásticos à matriz 

termofixa produzindo resinas reparáveis aparece como técnica de reparo 

promissora. Neste trabalho, o termoplástico poli (etileno-co-ácido-metacrílico) 

(EMAA) foi adicionado no plano médio de laminados compósitos carbono-epóxi 

para fabricação de um sistema de reparo. Foram fabricadas placas com 5%, 

10% e 15% de EMAA em massa de resina do prepreg. Ensaios de resistência 

ao cisalhamento interlaminar (ILSS), análise dinâmico mecânica (DMA), 

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de 

varredura com fonte de emissão de campo (MEV-FEG) foram conduzidos para 

avaliar o efeito da adição desse termoplástico ao compósito e seu 

comportamento antes e após o reparo. As amostras reparadas não 

apresentaram aumento na resistência ao cisalhamento interlaminar (ILSS) após 

o reparo. Entretanto, para maiores porcentagens de EMAA, houve redução 

dessa propriedade, além de redução de módulo de elasticidade e da 

temperatura de transição vítrea (Tg), em relação aos valores apresentados pelo 

compósito puro. Imagens de MEV confirmaram a forte adesão entre o EMAA e 

a resina epóxi, formando uma camada adesiva que impediu a formação de 

delaminações no plano médio do laminado. 

 

Palavras-chave: compósitos, carbono-epóxi, auto-reparo, poli(etileno-co-ácido-

metacrílico). 
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ABSTRACT 

Self-healing techniques in epoxy resins have been developed to improve the 

durability and reduce costs associated with repairs of these materials during 

service. The addition of thermoplastics into the thermoset matrix producing 

mendable resins appears as a promising self-healing technique. In this study, 

poly(ethylene-co-methacrylic acid) (EMAA) was added in the mid-plane of 

carbon fiber-epoxy composites laminates to produce a self-healing system. 

Plates were manufactured with addition of 5%, 10% and 15% of EMAA as 

related to the resin weight of prepreg. Interlaminar shear strength test (ILSS), 

dynamic mechanical analysis (DMA), Fourier-transform infrared (FTIR) 

spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM) and field-emission gun 

scanning electron microcopy (FEG-SEM) were employed in order to evaluate 

the effect of the addition of the thermoplastic to the composite and its behavior 

before and after a healing cycle. The healed samples did not show an increase 

in interlaminar shear strength (ILSS) after healing. However, for higher 

percentages of EMAA there was a reduction of this property, besides a 

reduction of Young’s modulus and glass transition temperature (Tg), in relation 

to the values presented by the unmodified composite. SEM images confirmed 

the strong adhesion between EMAA and epoxy resin, which produced an 

adhesive layer that prevented delamination in the mid-plane of the laminate. 

 

Keywords: Composites, carbon-epoxy, self-healing, poly(ethylene-co-

methacrylic acid). 
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1. INTRODUÇÃO  

 
Os compósitos de matriz polimérica reforçados com fibras cerâmicas 

vêm sendo bastante utilizados principalmente devido à sua excelente relação 

entre propriedades mecânicas, como resistência mecânica e módulo de 

elasticidade, e peso. Estruturas como componentes de aviões, foguetes, 

submarinos, automóveis e na indústria de construção civil estão entre as 

principais aplicações que exigem alto desempenho desses materiais. Para 

aplicações desta natureza, a matriz epóxi e a fibra de carbono aparecem como 

os materiais mais indicados. A combinação da alta resistência mecânica e 

módulo de elasticidade das fibras de carbono com a baixa densidade da matriz 

epóxi resulta em materiais compósitos de alta resistência e baixo peso 

específico.  

Os compósitos estruturais carbono-epóxi são utilizados em uma 

variedade de aplicações onde, durante o serviço, são expostos a severas 

variações de carregamentos mecânicos, impacto e condições ambientais que 

podem levar a formação de microtrincas e delaminações, que comprometem o 

desempenho mecânico e a integridade do material, no interior da sua estrutura, 

onde a detecção e a intervenção externa são difíceis e/ou inviáveis ( WANG et 

al., 2012). 

Nas últimas décadas, o conceito de auto-reparo para materiais 

poliméricos foi proposto como um meio de reparo de microtrincas para 

prolongar a vida útil e a segurança dos componentes, em reposta aos métodos 

de reparação convencionais não eficazes para reparar microtrincas invisíveis 

na estrutura do compósito. Materiais poliméricos com auto-reparo podem 

recuperar sua capacidade de transferência de carga após o dano, restaurando 

o desempenho do material sem afetar negativamente suas propriedades 

iniciais (WU; MEURE; SOLOMON, 2008). 

Diversas técnicas têm sido utilizadas para produzir polímeros termofixos 

e materiais compósitos poliméricos com capacidade de auto-reparo. Para 

resinas epóxi, um dos mecanismos utilizados é a incorporação de um polímero 

termoplástico no estado sólido como agente de reparo no sistema da matriz 

termofixa. Nesse caso, o material é aquecido e as ligações químicas 

secundárias fracas do termoplástico possibilitam a movimentação do polímero, 



13 
 

permitindo o reparo das microtrincas existentes na matriz após o dano. 

Trabalhos publicados na literatura indicam que o termoplástico à base de 

acrílico poli (etileno-co-ácido-metacrílico) (EMAA) apresenta alta eficiência 

como agente de reparo para compósitos carbono-epóxi (HIA; VAHEDI; 

PASBAKHSH, 2016; WANG et al., 2012). 

Neste trabalho, o agente de reparo EMAA foi incorporado no plano 

médio de compósitos fabricados a partir de prepreg carbono epóxi para 

produção de laminados compósitos com capacidade de auto-reparo. Amostras 

com 5%, 10% e 15% de EMAA foram produzidas e avalição dos efeitos 

provocados pela adição de EMAA e de reparo do termoplástico foi realizada 

através de ensaios de resistência ao cisalhamento interlaminar (ILSS), análise 

dinâmico-mecânica (DMA), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Materiais Compósitos 

Material compósito pode ser definido como “material resultante da 

combinação de dois ou mais materiais diferentes, ou formas diferentes do 

mesmo material, que permanecem distintos e separados por uma interface”. O 

material resultante dessa combinação apresenta uma ou um conjunto de 

propriedades finais diferentes e superiores quando comparadas àquelas 

encontradas em apenas uma de suas fases constituintes (CHAWLA, 2012). 

São duas as fases que constituem um compósito: a fase matriz e a fase 

dispersa, também chamada de agente de reforço. A fase matriz, considerada a 

base do compósito, é a fase contínua que envolve o agente de reforço. 

Responsável por manter a estrutura do compósito e ocupar os vazios entre os 

reforços, mantendo-os em suas posições estabelecidas, a matriz também 

protege o reforço do ambiente externo. Além disso, propriedades físicas dos 

compósitos como estabilidade térmica e resistência à corrosão dependem 

fortemente das condições de processamento e do material escolhido para 

matriz. A fase dispersa, por sua vez, é responsável por conferir rigidez e 

resistência ao compósito (CUNHA; COSTA; REZENDE, 2006; PILATO; 

MICHNO, 1994). 

A adesão entre a matriz polimérica e o agente de reforço é fator 

determinante para garantir a distribuição uniforme de carga na fase matriz. 

Além dos materiais constituintes do reforço e da matriz, a região de interface 

entre esses componentes também é importante e para a definição de suas 

propriedades (CALLISTER, 2013; PILATO; MICHNO, 1994).  

A interface fibra/matriz é responsável pela transferência da carga da 

matriz para as fibras. Dessa forma, se não houver adesão adequada entre as 

fibras e a matriz, o reforço pode não ser considerado eficaz e a resistência 

mecânica do compósito pode ser inferior à da matriz utilizada monoliticamente. 

(CUNHA; COSTA; REZENDE, 2006). 

A fase matriz pode ter natureza polimérica, metálica ou cerâmica. O 

reforço, por sua vez, é tipicamente formado por fibras ou partículas. Entretanto, 

os compósitos de matriz polimérica reforçados com fibras se destacam como 

solução em diversos setores industriais como automobilístico, eletroeletrônico, 
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naval, esportivo, aeroespacial e principalmente na indústria aeronáutica, devido 

às suas elevadas propriedades (PARDINI; PERES, 1996). 

A combinação de fibras, consideradas agentes de reforço de alta 

resistência, associadas a uma matriz polimérica de alto desempenho resultam 

em materiais compósitos avançados (PILATO; MICHNO, 1994). Nos 

compósitos poliméricos avançados a combinação do reforço e da matriz 

polimérica resulta em materiais com baixa massa específica e alta resistência 

mecânica e módulo de elasticidade (NOGUEIRA; MARLET; REZENDE, 1999). 

O baixo custo de manutenção, a fabricação relativamente fácil e as 

propriedades de resistência à corrosão, fadiga, peso específico e resistência 

mecânica determinam o uso crescente de polímeros reforçados com fibras no 

setor aeronáutico (BOTELHO; REZENDE, 2000; PILATO; MICHNO, 1994). 

 

2.2. Compósitos Carbono-Epóxi 

As fibras de carbono são consideradas as fibras de mais alto 

desempenho para a fabricação de materiais compósitos. Por sua vez, as 

resinas epóxis são os polímeros mais utilizados como matriz devido a 

propriedades, como resistência à umidade, baixa retração durante a cura, uso 

em temperaturas mais altas e boa adesão com fibras de carbono, quando 

comparadas aos demais polímeros. A combinação desses materiais dá origem 

a materiais compósitos com propriedades específicas elevadas (CHAWLA, 

2012). 

A resina epóxi é um polímero termorrígido que contém um grupo epóxido 

(um átomo de oxigênio e dois átomos de carbono) em sua estrutura química 

(CHAWLA, 2012). São as resinas mais utilizadas como matriz para fabricação 

de compósitos (HULL; CLYNE, 1996). Quando comparadas com outros 

polímeros utilizados como matriz, essas resinas apresentam vantagens como 

excelentes propriedades mecânicas quando associadas com fibras de reforço, 

facilidade de impregnação, estabilidade dimensional, boa aderência em 

diferentes substratos, baixa contração na cura, bom comportamento térmico, 

resistência à abrasão, resistência química a bases e solventes orgânicos (com 

exceção das cetonas), entre outras (GAY; HOA; TSAI, 2003). 
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Os monômeros de epóxi são convertidos em polímeros termorrígidos 

através da adição de endurecedores, também denominados de agentes de 

cura. Esses endurecedores são normalmente compostos orgânicos de 

poliaminas ou ácidos anídricos que reagem com monômeros de epóxi 

formando uma rede tridimensional insolúvel e infusível através de ligações 

cruzadas entre as cadeias poliméricas. Essa reação, denominada reação de 

cura, é responsável por transformar a resina epóxi no estado líquido em um 

sólido termorrígido. Nas resinas epóxi, a reação de cura envolve a abertura do 

anel epoxídico (MAY, 1987; ODEGARD; BANDYOPADHYAY, 2011). 

 A resina epóxi mais comumente utilizada é a resina diglicil éter de 

bisfenol-A (DGEBA), originada da reação da epicloridina com o bisfenol A, 

enquanto as aminas são os agentes de cura mais utilizados. A Figura 1 mostra 

a formação da rede epóxi a partir da reação de DGEBA (monômero) e 

endurecedor TETA (trietileno tetramina) (MAY, 1987; MEURE; WU; FURMAN, 

2010). 

 

Figura 1 - Representação esquemática da reação DGEBA-TETA para produção de resina 

epóxi curada. Fonte: Adaptado de (MEURE; WU; FURMAN, 2010). 

 

As fibras de carbono constituem o tipo de reforço de alto desempenho 

mais utilizado em compósitos avançados com matriz polimérica. Essas fibras 

destacam-se das demais principalmente devido às suas propriedades 

elevadas, tais como alta resistência mecânica, elevada rigidez, baixo 

coeficiente de expansão térmica e elevada inércia química. A combinação 
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dessas características, somada à baixa massa específica da fibra e à grande 

versatilidade no processo de fabricação, tornam os compósitos de fibra de 

carbono atraentes como substitutos para vários metais e ligas especiais que 

são convencionalmente utilizados em engenharia (BURAKOWSKI; REZENDE, 

2001).  

 

2.3. Pré-Impregnados 

Os pré-impregnados, também denominados de prepregs, são produtos 

intermediários, prontos para moldagem e podem ser definidos como uma 

mistura de um determinado polímero, termorrígido ou termoplástico, com fibras 

de reforço, em uma particular fração de peso (PARDINI; PERES, 1996). 

 Os pré-impregnados são confeccionados com fibras de reforço, 

unidirecionais ou na forma de tecidos, previamente impregnados com 

polímeros termorrígidos ou termoplásticos. Uma importante característica dos 

prepregs de matriz termorrígida é que a resina está em um estado parcialmente 

curado (CHAWLA, 2012). O processo de fabricação de pré-impregnados com 

matriz termorrígida envolve basicamente a impregnação com resina formulada 

com endurecedor e “pré-cura”. A variedade de formulações é bastante ampla e 

pode ser ajustada às condições de processamento e propriedades mecânicas 

requeridas pelo componente a ser fabricado. A viscosidade e a tensão 

superficial da formulação são fatores importantes que devem ser ajustados 

para uma boa molhabilidade do reforço. Após a impregnação, a formulação é 

parcialmente curada a uma determinada temperatura que possibilita a 

ocorrência de um estágio de polimerização parcial da resina, chamado estágio-

β. As ligações cruzadas formadas nesse estágio conferem consistência e 

integridade física ao prepreg. Quando a matriz termorrígida utilizada no prepreg 

é a resina epóxi, a quantidade de ligações cruzadas efetuadas no estágio-β é 

de aproximadamente 25-30% do total de grupos epóxi disponíveis para o 

processo de cura total (PARDINI; PERES, 1996). 

Após a fabricação, o prepreg deve ser estocado e transportado em 

baixas temperaturas visando evitar o avanço da reação de cura da formulação. 

A necessidade de refrigeração constante contribui para o alto custo do material 

(KAW, 2006). O pré-impregnado pode ser moldado por prensagem a quente, 
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autoclaves, fornos ou com a utilização de mantas térmicas. Cada processo 

resultará em peças com propriedades diferentes, pois a variação de pressão e 

temperatura durante a cura determinam as propriedades finais da peça 

(PARDINI; PERES, 1996).  

Os pré- impregnados apresentam como principais vantagens em relação 

aos demais métodos de produção de peças de compósito: integridade física 

durante o manuseio, tempo de utilização e armazenagem, viscosidade 

controlada para facilitar processamento, toxicidade reduzida, ciclos de cura e 

propriedades mecânicas ajustáveis e garantia da qualidade do desempenho do 

conjunto matriz/fibra (KAW, 2006; PARDINI; PERES, 1996).  

As resinas epóxi são muito utilizadas como opção de termofixo para a 

fabricação de prepregs. A alta viscosidade dessas resinas à temperatura 

ambiente permite a fabricação de pré-impregnados com boa conformabilidade 

e adesão a superfícies complexas, tornando esses materiais ainda mais 

atrativos para a indústria (PARDINI; LEVY, 2006). 

 

2.4. Auto-reparo em compósitos de matriz polimérica 

Os compósitos estruturais são utilizados em uma variedade de 

aplicações que, durante o serviço, podem expor esses materiais a severas 

variações de condições ambientais. A susceptibilidade desses compósitos a 

danos induzidos por calor, umidade, radiação UV e outros fatores ambientais 

pode levar a formação de microtrincas, inclusive no interior de estruturas, onde 

a detecção e a intervenção externa são difíceis e/ou inviáveis. Para superar 

essas limitações, nas últimas décadas, o conceito de auto-reparo para 

materiais poliméricos tem despertado muito interesse tecnológico como um 

meio de reparo de microtrincas para prolongar a vida útil e a segurança dos 

componentes, em reposta aos métodos de reparação convencionais não 

eficazes para reparar microtrincas invisíveis na estrutura do compósito (WU; 

MEURE; SOLOMON, 2008). 

Materiais com auto-reparo ideais devem ser capazes de detectar e 

reparar danos continuamente durante a vida útil do componente, restaurando o 

seu desempenho sem reduzir propriedades iniciais do material. O reparo de um 
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material polimérico pode estar relacionado à recuperação de várias 

propriedades, incluindo resistência à tração e à fratura. A eficiência de reparo 

pode ser determinada pela razão entre o valor da propriedade testada após e 

antes do reparo (Eq. 1) (WU; MEURE; SOLOMON, 2008). 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜 =  
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑝ó𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 × 100 

   (1) 

 

A recuperação das propriedades após o dano pode ocorrer 

naturalmente, de forma autônoma, ou ser ativada após a aplicação de um 

estímulo externo como calor ou radiação, por exemplo, no material reparável 

(WU; MEURE; SOLOMON, 2008). Ao longo da última década, foram relatados 

diferentes mecanismos de auto-reparo para compósitos poliméricos e, para 

cada mecanismo, existem limitações associadas e aspectos a serem 

melhorados. Em geral, os mecanismos de auto-reparo podem ser classificados 

em dois grupos principais: intrínsecos e extrínsecos.  (HIA; VAHEDI; 

PASBAKHSH, 2016).  

Para mecanismos de auto-reparo extrínsecos, o agente de reparo é 

inserido em “reservatórios” e incorporado na matriz. Microcápsulas e redes 

vasculares são os principais mecanismos de auto-reparo extrínsecos. Para 

agentes de reparo encapsulados, durante a formação da trinca, as cápsulas 

são rompidas, liberando o agente de reparo para preencher a região 

danificada, onde ocorre a polimerização. O auto-reparo de compósitos 

poliméricos através do mecanismo de rede vascular é desenvolvido 

incorporando tubulações preenchidas com sistema de reparo dentro da matriz 

polimérica. Quando o dano é desencadeado, o agente de reparo flui para a 

região danificada através da capilaridade e polimeriza, completando o processo 

de reparo (HIA; VAHEDI; PASBAKHSH, 2016).  

Resinas epóxi auto-reparáveis baseadas nesses tipos de mecanismos 

extrínsecos utilizam fibras ocas, nanotubos, microcápsulas e nanocápsulas 

para armazenar agentes de reparo à base de diclopentadieno (DCPD), epóxi 

ou solventes. Esses mecanismos proporcionam, após o reparo, restauração de 

até 100% da resistência à fratura inicial das resinas epóxi. Entretanto, apesar 

dos altos níveis de recuperação exibidos por esses sistemas, a dificuldade de 



20 
 

processamento e a incapacidade de reparo de múltiplas fraturas na mesma 

área são fatores limitantes para aplicação desse mecanismo em larga escala 

(MEURE; WU; FURMAN, 2010). 

Mecanismos de auto-reparo intrínsecos, por sua vez, são caracterizados 

pela capacidade de reparo da própria matriz, após um dano, na presença de 

estímulos externos como luz UV, calor, ou substâncias químicas (HIA; VAHEDI; 

PASBAKHSH, 2016).  

Um mecanismo promissor de reparo intrínseco para resinas termofixas é 

a adição de modificadores termoplásticos (PINGKARAWAT et al., 2013). Este 

mecanismo se baseia na incorporação de um agente de reparo termoplástico 

em estado sólido na matriz termofixa. Durante o aquecimento, as ligações 

intermoleculares fracas dos termoplásticos irão romper, possibilitando a 

movimentação dessas moléculas para as regiões danificadas e permitindo o 

reparo da matriz termofixa. Esta abordagem tem como principal vantagem a 

capacidade de repetição indefinida, uma vez que o reparo é inerente à 

estrutura química do polímero. Entretanto, a necessidade de alguma ativação 

externa pode ser uma condição limitante para o reparo em algumas aplicações 

(HIA; VAHEDI; PASBAKHSH, 2016; VARLEY et al., 2013).  

Dessa forma, três propriedades dos termoplásticos são consideradas 

críticas para o uso desses polímeros como a gentes de reparo: fluidez, 

reatividade dos grupos funcionais e propriedades adesivas. O termoplástico 

deve apresentar ponto de fusão e viscosidade que permitam fluxo no interior 

das trincas. Além disso, os grupos funcionais do termoplástico devem ser 

quimicamente reativos com os grupos da matriz termofixa. Por fim, o 

termoplástico deve apresentar boas propriedades adesivas, apresentando 

ligações fortes com a matriz durante o reparo da trinca (HIA; VAHEDI; 

PASBAKHSH, 2016). 

Considerando esses requisitos, alguns polímeros termoplásticos vêm 

sendo estudados como possíveis agentes de reparo para resina epóxi. 

Polibisfenol-A-co-epicloridrina, Policaprolactona (PCL) e polímeros acrílicos 

como poli(metacrilato de metila) (PMAA), poli(etileno-co-metil acrilato) (EMA), 

poli(etileno-co-ácido metacrílico) (EMAA) e Poli(etileno glicidil metacrilato) 

(EGMA) são exemplos de polímeros termoplásticos estudados como possíveis 
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agentes de reparo eficientes em resina epóxi (WU; MEURE; SOLOMON, 

2008). 

O uso de EMAA como agentes de reparo em epóxi (resinas temorfixas) 

é uma estratégia promissora devido à possibilidade de produção de peças 

utilizando técnicas de fabricação de compósitos já existentes com poucas 

adaptações e impacto sobre o processo (VARLEY et al., 2013). 

O poli (etileno-co-ácido-metacrílico) (EMAA) é um copolímero, parte de 

uma família de copolímeros flexíveis, formado por dois meros: etileno e ácido 

metacrílico (Figura 2). Apresenta boas propriedades adesivas e alta resistência 

à perfuração, tornando-se opção de material para filmes, embalagens 

resistentes à perfuração, revestimentos resistentes ao corte e materiais para 

absorção de impacto. As propriedades podem ser modificadas através na 

neutralização dos grupos ácidos com um cátion metálico, como sódio, 

magnésio ou zinco, depois da polimerização, pois os copolímeros de etileno e 

ácido metacrílico são também utilizados para produção de ionômeros 

(DESCHANEL et al., 2009; GREVISKES et al., 2010; KLEINER et al., 2006).  

 

 

Figura 2- Estrutura do copolímero EMAA. Fonte: Adaptado de (VARLEY; CHARVE, 2012). 

A imiscibilidade e as reações interfaciais entre a resina e o termoplástico 

EMAA originaram um novo sistema de reparo em que o polímero, durante 

aquecimento, é empurrado para os locais danificados, unindo as superfícies de 

fratura por forças não covalentes, assegurando excelente aderência e alta 

eficiência de reparo (MEURE; WU; FURMAN, 2009; VARLEY et al., 2013).  

 

2.4.1. EMAA como agente de reparo 

Meure et al. (2009) propuseram a utilização do termoplástico a base de 

acrílico poli (etileno-co-ácido-metacrílico) (EMAA) como um novo agente de 

reparo capaz de recuperar resistência à fratura em resina epóxi danificada, 
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quando aquecida a 150 °C e sem necessidade de aplicação de pressões 

externas durante o reparo. Foram utilizadas 15% em massa de partículas de 

EMAA, com aproximadamente 250-425 µm, adicionadas diretamente à resina 

DGEBA curada com TETA (trietileno tetramina). Testes TDCB (Tapered-Double 

Cantilever Beam) e SENB (Single Edge Notched Beam) foram utilizados para 

avaliar os efeitos da incorporação do EMAA na resina epóxi e a capacidade de 

reparo do sistema. Inicialmente, foram avaliados os efeitos da incorporação do 

EMAA na resina epóxi. Como resultado, a adição de EMAA provocou uma 

redução do módulo de elasticidade e aumento da resistência à fratura da 

resina, confirmando que a incorporação de termoplástico resulta, em geral, em 

redução de rigidez e aumento na tenacidade da resina epóxi. Para avaliar a 

eficiência de reparo, os corpos de prova com EMAA, após o carregamento, 

foram submetidos a aquecimento a 150 °C durante 30 minutos e, em seguida, 

submetidos novamente ao carregamento. A eficiência de reparo (𝜂) do sistema 

foi calculada conforme Equação 2, considerando a razão entre a resistência 

máxima do material reparado (𝑃ℎ) e a resistência máxima do material não 

reparado (𝑃𝑣) (MEURE; WU; FURMAN, 2009). 

𝜂 = 100 ×
𝑃ℎ

𝑃𝑣
 

(2) 

 

 Os resultados dos testes TDCB e SENB realizados no estudo de Meure 

et al. (2009) são apresentados na Figura 3. Três grupos de amostras foram 

testados: amostras virgens (corpos de prova SENB e TDCB convencionais, 

apresentando pré-trinca), amostras danificadas (amostras pré-trincadas e 

submetidas a um carregamento para provocar crescimento significativo da 

trinca previamente inserida) e amostras reparadas (amostras danificadas, ou 

seja, pré-trincadas e carregadas até o crescimento da trinca, e submetidas a 

aquecimento a 150 °C por 30 minutos).   
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Figura 3 - Resultado dos ensaios de resistência à fratura: a) TDCB e b) SENB. Fonte: 

Adaptado de (MEURE; WU; FURMAN, 2009). 

 

Ambos os ensaios indicaram que uma recuperação significativa de 

resistência à fratura pode ser obtida reparando amostras de epóxi contendo 

EMAA. Para o teste TDCB (Figura 3a), a amostra virgem apresentou 

resistência máxima de aproximadamente 87 N, enquanto a amostra reparada 

apresentou pico de resistência em 74 N, resultando em uma eficiência de 

reparo de 85%. Para o ensaio SENB (Figura 3b), a resistência máxima após o 

reparo (60 ± 6 N) foi maior do que o pico de carga obtido para amostra virgem 

(43 ± 1 N), resultando em uma eficiência de reparo maior do que 100% 

(MEURE; WU; FURMAN, 2009).   

Além dos ensaios mecânicos, Meure et al. (2009) utilizaram imagens de 

microscopia para analisar visualmente e confirmar o reparo obtido através das 

partículas de EMAA. O agente de reparo restaura a resistência à fratura da 

epóxi danificada principalmente reunindo as superfícies de fratura adjacentes. 

Durante o crescimento da trinca, as partículas de EMAA também são 

fraturadas, resultando em agente de reparo nas adjacências do plano de fratura 

(Figura 4a). Após o aquecimento, as partículas de EMAA expandem e fluem 

através do plano de fratura da resina (Figura 4b e 4c). O fechamento da fratura 

provoca restauração da resistência da epóxi danificada e a interface partícula-

epóxi é forte o suficiente para permitir transferência de carga. Evidência da 

transferência de carga da epóxi para a partícula de EMAA pode ser observada 

na Figura 4d, que mostra o alongamento e a deformação da partícula 
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termoplástica após o recarregamento do corpo de prova reparado (MEURE; 

WU; FURMAN, 2009).  

 

Figura 4 - Imagens de microscopia óptica em seção transversal de corpo de prova SENB após 
aquecimento em 150 °C durante a) 2 min, b) 5 min, c) 9 min, d) 30 min e recarregamento. 

Fonte: Adaptado de (MEURE; WU; FURMAN, 2009). 

 

A formação de uma camada adesiva unindo as superfícies fraturadas da 

epóxi reparada foi observada por microscopia óptica e é apresentada na Figura 

5. A resistência à fratura inicial da resina é restaurada com a redução na área 

trincada à medida que tensão é transferida através da camada adesiva 

(MEURE; WU; FURMAN, 2009). 

 

Figura 5 - Camada adesiva de EMAA formada no plano de fratura da resina epóxi em corpo de 

prova SENB reparado. Fonte: Adaptado de (MEURE; WU; FURMAN, 2009). 

 

O trabalho mostrou ainda que a formação da camada adesiva é também 

promovida pela diferença de pressão gerada durante a expansão de pequenas 

bolhas presentes nas partículas de EMAA, formadas devido à separação de 

fases de produtos voláteis formados durante reações entre o EMAA e a epóxi 
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(MEURE; WU; FURMAN, 2009). As reações responsáveis pela formação 

desses produtos voláteis não foram investigadas no estudo de Meure et al. 

(2009), entretanto, assumiu-se que bolhas são formadas em cada partícula de 

EMAA que tenha sido completamente envolvida por resina epóxi durante a 

cura. A expansão dessas bolhas resulta em acúmulo de pressões dentro das 

partículas de EMAA, pois a estrutura rígida da resina epóxi circundante não 

permite mobilidade desses voláteis, de forma que o EMAA é forçado para 

superfície de epóxi vizinha (Figura 6). Ou seja, a pressão acumulada durante o 

aquecimento das partículas de EMAA contendo bolhas empurra o termoplástico 

sobre a epóxi envolvente (MEURE; WU; FURMAN, 2009).  

 

Figura 6 - Esquema de mecanismo de reparo apresentado pela resina epóxi reparável 
contendo partículas de EMAA. Fonte: Adaptado de (MEURE; WU; FURMAN, 2009). 

 

 

Assim, Meure et al. (2009) apresentam o EMAA como um agente de 

reparo eficiente para resina epóxi, sugerindo um novo mecanismo de reparo 

em que a resistência à fratura pode ser reestabelecida devido à formação de 

uma camada adesiva no plano de fratura da resina epóxi (MEURE; WU; 

FURMAN, 2009).  

Entretanto, uma melhor compreensão do mecanismo de reparo proposto 

é necessária. Meure et al. (2010) desenvolveram um estudo complementar 
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utilizando mudanças na funcionalidade química de superfícies de filmes de 

EMAA, identificadas através de análises FTIR, para avaliar quais interações 

químicas contribuem mais fortemente para a resistência interfacial entre o 

EMAA e a resina epóxi DGEBA curada com TETA. A superfície dos filmes de 

EMAA foi avaliada antes e após a exposição aos componentes DGEBA e TETA 

separadamente e à mistura resina e endurecedor. Os tratamentos foram 

realizados em temperaturas de 50 °C e 150 °C simulando as temperaturas de 

cura e pós-cura da resina, respectivamente. Qualquer ligação seja de natureza 

iônica ou covalente, que ocorre entre o termoplástico e os componentes da 

resina durante a cura e/ou pós-cura, resulta na formação de novos grupos 

funcionais na superfície do filme de EMAA. A Tabela 1 mostra alguns picos 

característicos do espectro de FTIR dos componentes EMAA, DGEBA e TETA, 

enquanto a Figura 7 mostra reações que ocorrem entre grupos funcionais 

produtos da reação entre DGEBA e TETA e grupos ácidos do EMAA (MEURE; 

WU; FURMAN, 2010).   
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Tabela 1 - Picos característicos de espectro FTIR. Fonte: (MEURE; WU; FURMAN, 2010). 
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Figura 7- Ligações entre grupos funcionais da resina epóxi DGEBA com endurecedor amínico 
TETA e EMAA. Fonte: Adaptado de (MEURE; WU; FURMAN, 2010). 

 

 

Ligações de hidrogênio foram identificadas entre EMAA e DGEBA 

enquanto e ligações iônicas foram registradas entre TETA e EMAA a 

temperatura de 50 °C. Durante a exposição a 150 °C, pontes de hidrogênio e 

ligações covalentes do tipo ácido-epóxido e/ou ácido-hidroxila ocorreram. 

Esses mecanismos de ligação são responsáveis pelo desenvolvimento da 

adesão interfacial entre as partículas de EMAA e a resina epóxi (MEURE; WU; 

FURMAN, 2010). 

 Varley et al. (2012) avaliaram as reações entre a resina epóxi DGEBA 

curada com TETA e o poli (etileno-co-ácido metacrílico) durante o reparo, a fim 

de compreender melhor o mecanismo de reparo de resinas epóxi auto-
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reparáveis com EMAA, bem como a relação entre as ligações químicas do 

sistema com a resistência adesiva dos compostos.  

Através de comparação de resultados de ensaios de resistência adesiva 

e com análises FTIR, Varley et al. (2012) sugeriram que as reações ácido-

epóxido (Figura 8a) e/ou ácido-amina (Figura 8b) são as reações de maior 

significância para  resistência adesiva do sistema (VARLEY et al., 2012).  

 

Figura 8 - Reações a) ácido-epóxi e b) ácido-amina. Fonte (VARLEY et al., 2012). 

 

Entretanto, a reação ácido-hidroxila foi considerada necessária para 

produzir os voláteis que facilitam o mecanismo de reparo auxiliado pela 

pressão promovida por bolhas. Essa reação, por sua vez, não ocorre 

prontamente sem o efeito catalítico da amina terciária formada durante a 

reação epóxido-amina (Figura 9). 

 

Figura 9 - Influencia da amina na reação ácido-hidroxila. Fonte (VARLEY et al., 2012). 

 

Em conjunto com a compreensão química, a resistência mecânica à 

fratura foi avaliada por ensaio SENB. As amostras SENB foram preparadas 

utilizando DGEBA e TETA em diferentes estequiometrias de epóxi:amina 

(1:1,25, 1:1, 1:0,75, 1:05, 1:0,25). Os resultados do teste SENB em amostras 
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reparadas a 150 °C por 30 minutos é apresentado na Figura 10. As amostras 

produzidas a partir de formulações com mistura estequiométrica apresentaram 

resistência à fratura, após o reparo, muito superior quando comparadas às 

amostras contendo excesso de grupos funcionais epóxidos, sugerindo que o 

excesso de grupos epóxidos reduz substancialmente a capacidade de reparo, 

comprometendo a resistência do sistema (VARLEY et al., 2012).  

 

Figura 10 - Resultado de teste SENB para sistemas de reparo com diferentes proporções de 
epóxi:amina após reparo. Fonte: Adaptado (VARLEY et al., 2012). 

 

Ainda no mesmo trabalho, a estrutura interna da resina reparável foi 

avaliada através de ultramicroscopia de raios-X (Xum). A Figura 11 mostra uma 

imagem de Xum da seção transversal de uma amostra SENB. Nesse tipo de 

microscopia, a estrutura química é diferenciada com base na densidade dos 

materiais. O EMAA apresenta densidade mais baixa quando comparado à 

resina epóxi, possibilitando a visualização das partículas de EMAA dispersas 

na matriz epóxi, assim como as bolhas, pontos mais escuros devido à menor 

densidade, no interior das partículas de EMAA (Figura 11a), evidenciando o 

mecanismo de reparo propostos anteriormente por Meure et al. (2009). 

Imagens de Xum mostraram também trincas preenchidas total e parcialmente 

com EMAA. Na Figura 18c é possível visualizar uma região escura no meio da 

trinca semelhante as bolhas observadas dentro das partículas de EMAA, 

indicando que a trinca não foi totalmente reparada. Na Figura 11b, a trinca 
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apresenta densidade semelhante à da partícula termoplástica, confirmando que 

a fratura foi reparada (VARLEY et al., 2012). 

 

Figura 11 - Imagens de Xum de seção de corpo de prova SENB mostrando a) bolhas em 
partículas de EMAA dispersas em epóxi, b) trinca totalmente preenchida com EMAA após 

reparo e c) trinca totalmente preenchida com EMAA após reparo. Fonte: Adaptado de 
(VARLEY et al., 2012). 

 

Além das resinas termofixas auto-reparáveis com EMAA, Pingkarawat et 

al. (2013) estudaram os efeitos da introdução dessas partículas termoplásticas 

na capacidade de reparo de compósitos carbono-epóxi. Os compósitos foram 

preparados utilizando resina epóxi DGEBA, endurecedor amínico TETA e as 

partículas de EMAA (10% em massa), previamente misturados, e fibras de 

carbono através do processo de laminação manual (PINGKARAWAT et al., 

2013).  

A eficiência do EMAA no reparo de trincas provenientes de delaminação 

nos compósitos carbono-epóxi foi determinada usando o teste DCB (Dual 

Cantilever Beam Test). Após o teste DCB, as amostras delaminadas foram 

reparadas a 150 °C por 30 minutos e uma pressão de 25 kPa foi aplicada para 

certificar que as superfícies trincadas estivessem em contato durante o reparo. 

O teste DCB foi repetido após o reparo para determinar a tenacidade à fratura 

interlaminar dos compósitos e uma eficiência de reparo 𝜂𝑐 = 156% foi 

encontrada através da relação da tenacidade à fratura do compósito antes e 

após o reparo (PINGKARAWAT et al., 2013).  
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Imagens de microscopia da seção transversal das amostras compósitas 

após o reparo (Figura 12a) revelaram que a alta eficiência de reparo do sistema 

é resultado da deformação plástica do EMAA que se transforma em finos 

ligamentos unindo as superfícies delaminadas. Esses ligamentos 

termoplásticos são capazes de transferir a tensão aplicada através da trinca, 

aumentando a resistência interlaminar do sistema (Figura 12b) 

(PINGKARAWAT et al., 2013). 

 

Figura 12 - Formação de ligamentos de EMAA entre as superfícies delaminadas: a) imagens 
de microscopia da seção transversal das amostras submetidas a teste DCB e b) representação 

esquemática do mecanismo de reparo antes e depois de aplicação de carga e abertura da 
trinca. Fonte: Adaptado de (PINGKARAWAT et al., 2013). 

 

Outro estudo de Pingkarawat et al. (2012) envolvendo a introdução de 

EMAA em laminados carbono-epóxi comparou a eficiência de reparo 

introduzindo nos laminados compósitos o termoplástico em diferentes 

geometrias: partícula e fibras. Para os laminados fabricados utilizando EMAA 
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em forma de partícula, 15% em massa de partículas de EMAA com 250 a 425 

µm foram adicionadas a resina epóxi DGEBA e TETA e o laminado com 20 

camadas de fibra de carbono foi fabricado por laminação manual 

(PINGKARAWAT et al., 2012).  

As fibras de EMAA foram produzidas através de extrusão a quente, e 

após a fabricação das fibras, uma malha 0/90 foi tecida manualmente 

produzindo tecidos de EMAA com espaçamentos de 4 mm. Foram produzidos 

tecidos com fibras de 50 e 100 µm. Resina epóxi DGEBA e TETA foram 

utilizadas para fabricação do laminado utilizando 20 camadas de fibra de 

carbono. Para cada diâmetro de fibra foram fabricados laminados com 2 e com 

4 camadas de tecido de EMAA, resultando em quatro grupos distintos de 

laminados fabricados com fibras termoplásticas: laminados com 2 camadas de 

tecido com fibras de 50 µm, 2 camadas com fibras de 100 µm, 4 camadas com 

fibras de 50 µm e 4 camadas com fibras de 100 µm. As camadas de EMAA 

foram inseridas apenas no plano médio do laminado, como representado 

esquematicamente na Figura 13, diferentemente dos laminados fabricados com 

partículas dispersas no material. A introdução de agente de reparo no plano 

médio do laminado deveu-se às maiores tesões de cisalhamento nesta região, 

resultantes das solicitações de flexão. Os laminados com fibras foram 

produzidos por laminação manual seguindo o mesmo processo de cura 

aplicado nos laminados com partículas e um laminado sem EMAA foi fabricado 

seguindo as mesmas condições de processamento para controle e 

comparação de resultados (PINGKARAWAT et al., 2012).  

 

Figura 13 - Representação esquemática mostrando a localização das fibras de EMAA no plano 
de delaminação em laminados carbono-epóxi. Fonte: Adaptado de (PINGKARAWAT et al., 

2012). 
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A eficiência de reparo dos laminados carbono-epóxi com adição de 

EMAA foi avaliada através de ensaios DCB. As amostras foram submetidas a 

ensaios DCB, reparadas a 150 °C por 30 minutos e, em seguida, submetidas 

novamente ao carregamento. O processo de reparo e recarregamento foi 

repetido cinco vezes a fim de avaliar a capacidade do EMAA para múltiplos 

reparos (PINGKARAWAT et al., 2012).  

A eficiência de reparo foi definida como o aumento percentual da 

tenacidade à fratura dos laminados reparados comparados aos valores de 

tenacidade antes do reparo. Os resultados de DCB mostraram que a 

tenacidade à fratura dos laminados aumentou após o reparo, com exceção das 

amostras fabricadas com duas camadas de fibras de 50 µm (Figura 14), em 

que a quantidade de EMAA não foi suficiente para aumentar a tenacidade à 

fratura após o reparo (PINGKARAWAT et al., 2012). 

 

Figura 14 – Resultado de teste DCB. Fonte: Adaptado de (PINGKARAWAT et al., 2012). 

 

A eficiência de reparo aumentou juntamente com a quantidade de 

EMAA, apresentando recuperações da ordem de 200% aos valores de 

tenacidade antes do reparo para amostras com concentrações mais elevadas 

de termoplástico. O aumento da tenacidade à fratura apresentado pelos 

laminados foi resultado da formação de ligamentos termoplásticos nas 

superfícies delaminadas, conforme Figura 15. Imagens de MEV mostraram 

ausência de ligamentos de EMAA antes do reparo (Figura 15a), enquanto a 

amostra reparada apresenta ligamentos de EMAA unindo as superfícies 
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delaminadas (Figura 15b). O EMAA adere fortemente às superfícies da trinca 

devido à formação de ligações covalentes ácido-epóxido e/ou ácido-hidroxila e 

ligações de hidrogênio após o reparo. O crescimento da trinca propaga-se 

então através do EMAA e não da interface EMAA-epóxi, deformando o 

termoplástico em ligamentos que são capazes de transferir a carga através da 

delaminação, aumentando a resistência à fratura do compósito (Figura 15).  

 

Figura 15 – Ligamentos de EMAA em a) Imagem de MEV e b) representação esquemática. 

Fonte: Adaptado de (PINGKARAWAT et al., 2012). 

 

Yang et al. (2012) utilizaram uma abordagem alternativa, que não foi 

investigada anteriormente, inserindo filamentos de EMAA através da espessura 

do laminado para criar uma rede tridimensional de fibras auto-reparadoras 

capazes de reparar várias camadas de danos. Prepreg carbono-epóxi com 

sequência de empilhamento [0/90]3s foram costurados manualmente com 

filamentos de EMAA com 1,5 mm de diâmetro antes da cura. Após a costura, 

uma lâmina de prepreg foi adicionada em cada superfície do laminado para 

prevenir possíveis danos à rede de EMAA durante a cura. A Figura 16 mostra a 

representação esquemática da rede tridimensional produzida antes (Figura 

16a) e depois (Figura 16b) do reparo a 150 °C por 1 hora. A rede foi desenhada 

para fornecer uma combinação de resistência interlaminar e auto-reparo de 

a) 

b) 
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danos em qualquer posição através da espessura do laminado (YANG et al., 

2012). 

 

Figura 16 - Representação esquemática da rede 3D de EMAA a) antes do reparo e b) depois 
do reparo em laminados de prepreg carbono-epóxi. Fonte: Adaptado de (YANG et al., 2012). 

 

O teste DCB foi utilizado para avaliar eficiência de reparo na resistência 

à fratura interlaminar. O laminado costurado apresentou tenacidade à fratura 

aproximadamente 120% maior, quando comparado com o laminado não 

costurado enquanto, após o reparo a 150 °C por 1 hora, a resistência à 

propagação de trinca aumentou 150% (YANG et al., 2012). 

Assim, o EMAA aparece como agente de reparo eficaz tanto para resina 

epóxi pura quanto para compósitos de epóxi com fibra de carbono, quando o 

termoplástico é disperso na resina como partículas ou fibras finas, 

permanecendo imiscível no epóxi. O mecanismo de reparo apresentado pelo 

sistema é baseado na reação entre grupos funcionais ácidos do EMAA e 

hidroxilas residuais da matriz epóxi, catalisada por grupos aminas terciários 

formados durante a cura. A água produto da reação forma bolhas 

micrométricas dentro das partículas de EMAA. As bolhas provocam inchamento 

do termoplástico e a alta pressão interna força o EMAA que, quando é fundido 
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a temperaturas elevadas, flui para as trincas abertas, reparando os danos 

(PINGKARAWAT et al., 2013).  

2.5. Técnicas de Caracterização 

Neste trabalho, serão utilizadas três técnicas utilizadas para avaliar a 

eficiência de reparo e interações químicas presentes no sistema EMAA e 

compósitos carbono-epóxi: ensaio de resistência ao cisalhamento interlaminar 

(Interlaminar Shear Strenght - ILSS), espectroscopia de infravermelho por 

transformada de Fourier (Fourier Transform Infrared Spectroscopy - FTIR), e 

análise dinâmico mecânica (Dynamic Mechanical Analysis - DMA). Técnicas de 

microscopia eletrônica foram também utilizadas para auxiliar nessa avaliação 

através da visualização das áreas com presença de termoplástico, além de 

estrutura e possíveis defeitos dos compósitos. 

 

2.5.1. Ensaio de Resistência ao Cisalhamento Interlaminar  

Dentre as várias técnicas de investigação mecânica para analisar os 

mecanismos de adesão interfacial em compósitos poliméricos, o ensaio de 

resistência ao cisalhamento interlaminar (ILSS) é um dos métodos mais 

utilizados. Utilizando um corpo de prova com forma geométrica de uma viga 

curta, esse ensaio fornece a máxima resistência de adesão interfacial, quando 

o corpo de prova é submetido ao carregamento de flexão em três pontos. A 

falha ocorre no plano médio paralelo às fibras no modo de cisalhamento e a 

carga de fratura é interpretada como a medida de resistência ao cisalhamento 

interlaminar do compósito (CÂNDIDO; ALMEIDA; REZENDE, 2000). 

A Figura 17 ilustra o esquema de um ensaio ILSS. 

 

Figura 17 - Representação esquemática de um ensaio ILSS. Fonte: (Kim & MAI, 1998). 
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Neste teste, o valor de resistência interlaminar (𝜏) está relacionado a 

uma carga máxima (PR) aplicada, à largura b e à espessura h do corpo de 

prova, de acordo com a Equação 3 (KIM; MAI, 1998). 

 

𝜏 =  
3 𝑃𝑅

4 𝑏 ℎ
 

(3) 

 

 

Considerando que o corpo de prova de ensaio ILSS apresenta 

dimensões de uma viga que tem uma seção transversal retangular de largura b 

e altura h, a distribuição de tensão de cisalhamento ao longo da seção 

transversal é parabólica, ou seja, a intensidade varia de zero nas partes 

superior e inferior ao valor máximo no eixo neutro (Figura 18). Dessa forma, a 

tensão de cisalhamento máxima atua no plano médio do corpo de prova e é 

essa tensão que provoca a falha (HIBBELER, 2004). 

 

Figura 18 - Diagrama da distribuição da tensão de cisalhamento em seção transversal 

retangular. Fonte: Adaptado de (HIBBELER, 2004). 

 

Para os resultados serem significativos, os ensaios de cisalhamento 

interlaminar devem apresentar modos de falha cisalhantes ou apresentar 

deformação plástica com evidência de falha por delaminação (BOTELHO; 

REZENDE, 2002).  

Este tipo de ensaio é o mais utilizado dentre os ensaios de cisalhamento 

existes, por exigir pouco material para análise e um dispositivo de ensaio 

simples. Devido à simplicidade do método e a pouca complicação na 

preparação dos corpos de prova, este ensaio é muitas vezes utilizado como 

ferramenta de controle de qualidade do material, com ampla aceitação para 

avaliar propriedades de adesão fibra/matriz de compósito (CÂNDIDO; 

ALMEIDA; REZENDE, 2000). 
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2.5.2. Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier 

A espectroscopia estuda a interação da radiação eletromagnética com a 

matéria, sendo um dos seus principais objetivos o estudo dos níveis de energia 

de átomos ou moléculas. Normalmente, as transições eletrônicas são situadas 

na região do ultravioleta ou visível, as rotacionais na região de micro-ondas e 

as vibracionais na região do infravermelho. A vibração dos átomos no interior 

de uma molécula apresenta energia coerente com a região do espectro 

correspondente ao infravermelho. Através do espectrômetro de infravermelho é 

possível identificar essas vibrações e caracterizar materiais. A frequência de 

luz infravermelho característica absorvida por um produto químico gera uma 

“impressão digital molecular”. Comparando essas impressões com espectros 

conhecidos já registrados é possível identificar substâncias desconhecidas 

(GONZÁLEZ; CABANELAS; BASELGA, 2012).  

A espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) é 

uma variação da espectroscopia de infravermelho (IR) convencional, que 

apresenta mudança apenas do interferômetro, (nome dado ao motor do 

sistema), e consequentemente, obedece aos mesmos conceitos da 

espectroscopia IR. Os instrumentos utilizados são denominados 

espectrômetros de infravermelho e a propriedade física medida é a capacidade 

da substância para absorver, transmitir ou refletir radiação infravermelha. Os 

espectros gerados, também denominados espectrogramas, são registrados em 

gráficos de intensidade (absorção ou porcentagem de transmitância) versus 

posição (comprimento de onda) (SMITH, 2011). 

A análise FTIR pode ser utilizada para caracterizar a natureza do epóxi. 

Existem várias resinas epóxi com diferentes estruturas e graus de 

polimerização. A Figura 19 mostra espectrogramas de duas resinas epóxi 

similares: resina diglicil éter de bisfenol-A (DGEBA) e seu derivado 

hidrogenado (HDGEBA).  
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Figura 19 - Espectro FTIR caraterístico para DGEBA e HDGEBA. Fonte: (González, 

Cabanelas, & Baselga, 2006). 

 

A diferença entre as duas resinas é a ausência de anéis aromáticos em 

HDGEBA, que modifica propriedades como temperatura de transição vítrea 

(Tg) e viscosidade, e a taxa de reação com aminas na polimerização 

(GONZÁLEZ; CABANELAS; BASELGA, 2012). 

O espectro infravermelho de um composto químico é considerado uma 

de suas propriedades físico-químicas mais características e, por conta disto, a 

espectroscopia na região do infravermelho tem extensa aplicação na 

identificação dos compostos (STUART, 2004). 

 

2.5.3. Análise Dinâmico-Mecânica 

 

Em polímeros, a análise dinâmico-mecânica (DMA) é principalmente 

utilizada quando é necessário relacionar propriedades macroscópicas do 

material às relaxações moleculares associadas a mudanças conformacionais e 

a deformações microscópicas geradas a partir de movimentação e rearranjo 

das moléculas. A técnica permite o estudo de propriedades em função da 

temperatura, do tempo, da frequência da força aplicada, de uma deformação 

e/ou da combinação desses parâmetros (CASSU; FELISBERTI, 2005; 

LORANDI; CIOFFI; ORNAGHI, 2016). 

A análise dinâmico-mecânica (DMA) mede a resposta de um material 

submetido a deformação. Quando o ensaio é realizado com a aplicação de 

uma força oscilatória, normalmente senoidal, de baixa amplitude, a análise da 
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resposta do material a essa força é realizada sob variação de frequência ou 

temperatura. Os dados obtidos podem ser utilizados para conhecer o 

comportamento mecânico e o comportamento viscoelátisco do polímero. O 

módulo de armazenamento (E’), o módulo de perda (E’’) e a tangente de perda 

(Tan δ) são os parâmetros obtidos após a análise de DMA. As regiões de 

comportamento vítreo, de transição e de comportamento viscoso podem ser 

identificadas nas curvas dos módulos em função da temperatura (COSTA; 

ALMEIDA; REZENDE, 2005; MENARD, 2008).  

O módulo de armazenamento, considerado a resposta elástica do 

material, mede a energia absorvida em cada ciclo e representa propriedades 

mecânicas apresentadas pelo material imediatamente após a aplicação de uma 

carga. O módulo de perda, por sua vez, avalia a energia que é dissipada na 

forma de calor durante o ciclo, enquanto tan δ é definida pela razão entre o 

módulo de perda e módulo de armazenamento. As curvas de módulo de 

armazenamento são, em geral, caracterizadas por uma queda acentuada na 

região de transição vítrea do material. Por ser região de maior energia 

dissipada, é na região vítrea que as curvas de módulo de perda e tan δ 

apresentam picos de maior intensidade (LORANDI, 2016). 

Outras transições características dos materiais também podem ser 

encontradas a partir da análise das curvas de DMA dos módulos em função da 

temperatura. Quando se trata de materiais compósitos, a determinação da Tg 

por DMA é uma prática bastante realizada, devido à alta sensibilidade da 

técnica a transições e confiabilidade dos dados. Além disso, a quantidade de 

material utilizada no ensaio é mais representativa se comparada com análise 

DSC (Differential Scanning Calorimetry)  (COSTA; ALMEIDA; REZENDE, 2005; 

MENARD, 2008).  
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3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos provocados pela adição de 

partículas de termoplástico poli (etileno-co-ácido-metacrílico) (EMAA) em 

compósitos fabricados a partir de prepreg carbono-epóxi e a capacidade de 

auto-reparo do sistema fabricado.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Materiais 

O material utilizado para a fabricação das placas e realização dos 

estudos foi o prepreg HexPly® M19.6G/32%/UD500+8P/T620+PES/1300MM 

da Hexcel que, de acordo com o fabricante, possui uma fração de 32% em sua 

massa de matriz epóxi reforçada com a fibra de carbono T620 e densidade 

superficial de 500 g/m². Esse prepreg apresenta lâmina com espessura nominal 

antes da cura de 0,5 mm. 

O ciclo de cura considerado ideal pelo fabricante é de 120 °C por 56 

minutos. Para esse ciclo, a ficha técnica do material apresenta as propriedades 

da matriz após a cura, conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Propriedades da matriz após cura a 120 °C por 56 minutos. Fonte: (Ficha técnica 

HexPly® M19.6G/32%/UD500+8P/T620+PES Matriz Epóxi, 2010). 

PROPRIEDADES DA MATRIZ CURADA A 120°C 

PROPRIEDADE VALOR MÉTODO 

Resistência à tração 85 MPa ISO R527 

Módulo de elasticidade 3,2 GPa ISO R527 

Deformação 3,75% ISO R527 

Resistência à flexão 136 MPa ISO 178 

Módulo de flexão 3,16 GPa ISO 178 

Tg 120 °C DMA 

Densidade pós cura 1,2 g/cm³ XX 

 

O termoplástico utilizado foi o copolímero aleatório poli (etileno-co-ácido 

metacrílico) (EMAA) da Sigma-Aldrich, com aproximadamente 15% de ácido 

metacrílico e 85% de polietileno, e propriedades fornecidas pela ficha de 

especificação de produto do fabricante apresentadas na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Propriedades do EMAA. Fonte: (Ficha de especificação de produto Sigma-Aldrich 

Poli (etileno-co-ácido-metacrílico), 2017). 

PROPRIEDADE VALOR MÉTODO 

Índice de fluidez 60 g/10 min 190 °C / 2,16 Kg 

Tm 75 °C Vicat, ASTM D1525 

 

4.2. Preparação dos Corpos de Prova 

Amostras de carbono-epóxi com adição de EMAA foram fabricadas para 

avaliação de eficiência de auto-reparo. Todos os laminados foram produzidos 

apenas com lâminas na direção 0° sendo, portanto, laminados unidirecionais, e 

utilizando 4 lâminas, de forma que a espessura final das amostras atendesse 

às especificações das diferentes normas de ensaio. 

Para fabricação das placas com EMAA, o termoplástico recebido em 

forma de pellets passou primeiramente por redução do tamanho de partículas 

através de moagem criogênica. Após a moagem, o pó termoplástico utilizado 

para fabricação dos compósitos apresentou diâmetro médio de 126 µm e 

distribuição granulométrica apresentada na Figura 20. As placas com EMAA 

foram produzidas utilizando 4 lâminas de prepreg na direção 0° e o pó de 

EMAA foi inserido no plano médio do laminado.  
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Figura 20 - Distribuição granulométrica do EMAA após moagem criogênica 

 

 

Foram fabricadas placas com 5%, 10% e 15% de EMAA em massa de 

resina do prepreg. As primeiras placas foram fabricadas com 15% de EMAA, 

considerando valor utilizado na literatura (MEURE; WU; FURMAN, 2009; 

PINGKARAWAT et al., 2013). Para avaliar o feito de concentração do agente 

de reparo, foram também produzidas placas com 5% e 10% de EMAA em 

massa de resina do prepreg. 

Considerando que o prepreg utilizado apresenta 32% de resina, e que a 

massa total (𝑀𝑇) do laminado antes da cura é a soma das massas de cada 

lâmina de prepreg, as lâminas foram pesadas individualmente e a massa de 

resina (𝑀𝑅) foi calculada conforme Equação 4. 

 

𝑀𝑅 = 𝑀𝑇 × 0,32 

 

(4) 
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Uma vez calculada a massa de resina, a massa de pó de EMAA 

necessária para placa com 15% de termoplástico foi calculada conforme 

Equação 5.  

𝑀𝐸𝑀𝐴𝐴 =  𝑀𝑅 × 0,15 

 

(5) 

As mesmas operações foram utilizadas em cada porcentagem de 

termoplástico utilizada.  

O pó de EMAA foi então espalhado sobre uma lâmina de vidro (Figura 

21a) e, em seguida, o prepreg foi posicionado sobre a placa de vidro para que 

as partículas de EMAA aderissem à sua superfície. As partículas foram 

primeiramente arranjadas na superfície do vidro buscando garantir a dispersão 

homogênea do pó em toda superfície do laminado, considerando que, uma vez 

em contato com a superfície do prepreg, as partículas não poderiam ser 

rearranjadas, devido à superfície adesiva resultante da cura incompleta da 

resina. Entretanto, a alta quantidade de pó dificultou a adesão de todas as 

partículas e o excesso de termoplástico foi espalhado com auxílio de uma 

espátula. O resultado da dispersão do EMAA na superfície da lâmina de 

prepreg é apresentado na Figura 21b.  

 
Figura 21 - Dispersão do pó de EMAA no prepreg durante fabricação dos laminados com 15% 

de EMAA. 

 

Após a dispersão do termoplástico, as demais lâminas foram 

posicionadas e a placa foi então submetida à prensagem e cura. Uma placa 
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sem EMAA, mas com 4 lâminas e mesmas condições de processamento, foi 

produzida e utilizada como referência para comparação de resultados. 

As placas para a obtenção dos corpos de prova foram preparadas com 

dimensões de 30 cm x 30 cm através de prensagem a quente. Para a 

prensagem do laminado foi utilizado o molde fechado de alumínio representado 

esquematicamente na Figura 22. O molde fechado foi utilizado para limitar o 

fluxo da matriz e impedir a movimentação do reforço durante a prensagem a 

quente. A prensa aquecida utilizada é equipada com controlador de 

temperatura e faixa de carga de trabalho de 0 a 15 toneladas. Anteriormente à 

moldagem, o molde foi limpo com álcool e o desmoldante à base de óleo de 

silicone para cura a quente QZ 13 da HUNTSMAN foi aplicado em sua 

superfície. Após a secagem do desmoldante e montagem do laminado, o molde 

foi posicionado entre as superfícies de aquecimento da prensa.  

 

 

Figura 22 - Sistema de acomodação do laminado no molde. Fonte: (Fernandes, 2014). 

 

O ciclo de cura utilizado (Figura 23) foi definido com base nas 

recomendações do fabricante do prepreg. Anteriormente ao aquecimento, uma 

carga de 1,0 t foi aplicada sobre o molde para pré-compactação a fim de 

aumentar o contato entre as lâminas e garantir um aquecimento mais 

homogêneo. Uma carga de 0,5 t foi mantida durante o aquecimento até 90 °C 

e, ao atingir essa temperatura, a carga máxima de compactação (2,0 t) foi 

aplicada. A taxa de aquecimento foi de 4 °C/min e a temperatura máxima 

atingida (120 °C) foi mantida por 56 minutos.  
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Figura 23 - Ciclo de cura para o prepreg 

  

Após a fabricação das placas, amostras foram cortadas nas dimensões 

estabelecidas pelas normas de ensaios, através do processo com jato d’água 

(Figura 24). Esse tipo de corte minimiza a produção de defeitos nas peças 

durante o processo de corte, além de possibilitar bom acabamento e exatidão 

dimensional. A máquina utilizada para o corte foi o modelo Mach 2 da Flowjet e 

o jato foi ajustado com pressão de 60.000 psi.  

 

Figura 24 - Corte dos laminados utilizando jato d'água. 
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4.3. Caracterizações 

 

4.3.1. Ensaio de Resistência ao cisalhamento Interlaminar (ILSS) 

Os ensaios de resistência ao cisalhamento interlaminar foram realizados 

de acordo com a norma British Standard Aerospace Series BS EN 2563, no 

modo flexão em três pontos, com distância entre os apoios (lv) igual a 10 mm e 

controle de deslocamento com velocidade de 1 mm/min. As dimensões 

nominais dos corpos de prova foram 20 mm, 10 mm e 2 mm, para 

comprimento, largura e espessura respectivamente. Anteriormente aos ensaios 

de ILSS as amostras foram condicionadas em estufa a 50 °C por 48 horas e, 

sem seguida, colocadas em dessecador por 3 horas. A Figura 25 mostra 

imagens do ensaio ILSS. 

 

Figura 25 - Ensaio de ILSS 

 

Após os ensaios de ILSS, as amostras foram submetidas ao reparo 

através de aquecimento em estufa a 150 °C por 30 minutos e, em seguida, 

foram novamente ensaiadas. O primeiro ensaio foi interrompido após o 

aparecimento de primeiras descontinuidades na curva, indicando delaminações 

na amostra. As amostras danificadas foram então submetidas a aquecimento 

para avaliar se o termoplástico inserido nos laminados seria capaz de reparar o 

dano provocado durante o ensaio.  Em seguida, o ensaio de ILSS foi 

novamente realizado para avaliar a resistência ao cisalhamento do laminado 

após o reparo. As amostras sem termoplástico foram submetidas ao mesmo 

procedimento de ensaio para fins de comparação.  
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4.3.2. Análises Térmicas – DSC e TGA 

Análise térmica diferencial (DSC – Differential Scanning Calorimetry) e 

análise termogravimétrica (TGA – Thermogravimetric Analysis) foram 

realizadas no pó de EMAA utilizado para fabricação dos compósitos reparáveis 

para verificar a estabilidade térmica do termoplástico nas temperaturas de cura 

do laminado (120 °C) e de reparo (150 °C). 

A análise DSC foi realizada através do método de 

aquecimento/resfriamento/aquecimento na faixa de temperatura de 0 °C a 

300°C, enquanto a análise TGA foi realizada na faixa de temperatura de 0 a 

600 °C. O gás utilizado para as análises térmicas foi o nitrogênio e a taxa de 

aquecimento foi de 10 °C/min. 

 

4.3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia 

eletrônica de varredura com fonte de emissão de campo (MEV-FEG) foram 

realizadas para analisar a dispersão e morfologia das camadas de EMAA nos 

laminados carbono-epóxi, bem como os danos provocados pelo ensaio de ILSS 

e a capacidade de reparo do sistema.   

O microscópio eletrônico de varredura utilizado foi o MEV de bancada 

modelo Tabletop Microscope TM-3000 da marca Hitachi e as amostras 

utilizadas para a realização das imagens foram as mesmas amostras utilizadas 

para ensaio de ILSS.  

O MEV-FEG utilizado foi modelo Auriga da marca Zeiss e as amostras 

utilizadas para a realização das imagens também foram as mesmas amostras 

utilizadas para ensaio de ILSS. Para realização das imagens da interface 

EMAA/compósito para as amostras com 5%, 10% e 15% de EMAA foi realizado 

recobrimento com ouro por 60 segundos e 30 mA. 

Análise de espectroscopia por dispersão de energia de raios-X (EDS – 

Energy Dispersive Spectra) integrada ao MEV-FEG foi utilizada para permitir a 

diferenciação da fase rica em EMAA e a resina epóxi do compósito. Hidróxido 

de potássio (KOH) foi utilizado para marcar as amostras através da formação 

de sal rico em potássio produto da reação entre os íons de potássio e os 
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grupos ácidos presentes na cadeia polimérica do EMAA (VARLEY et al., 2012). 

As amostras foram imersas em uma solução de 1 mol/L de hidróxido de 

potássio e água deionizada durante 24 horas, lavadas em banho ultrassônico 

com água deionizada durante 30 minutos e, em seguida, submetidas à 

secagem em estufa a 50 °C durante 24 horas. A detecção de sais de potássio 

pelo EDS foi então utilizada para indicar as regiões ricas em EMAA na seção 

transversal das amostras. O banho ultrassônico foi realizado para garantir que 

o potássio detectado pelo EDS fosse o sal produto da reação e não potássio 

não-ligado resíduo da solução de KOH utilizada. 

Amostras com 5%, 10% e 15% de EMAA e amostras sem termoplástico 

foram analisadas. A análise foi realizada na seção transversal das amostras 

antes e depois do reparo. 

 

4.3.4. Análise Dinâmico Mecânica (DMA) 

Os ensaios de DMA foram realizados em modo de flexão em três pontos 

de acordo com a norma ASTM D7028, utilizando frequência de 1 Hz e 

deformação de 0,05%. A análise foi realizada com taxa de aquecimento de 2 

°C/min, partindo da temperatura ambiente até 200 °C. 

Amostras com 5%, 10% e 15% de EMAA e amostras sem termoplástico 

foram analisadas, sendo duas amostras ensaiadas para cada condição a fim de 

garantir a validade do ensaio. Todos os corpos de prova foram submetidos a 

procedimento de secagem (48 horas a 50 °C) e permaneceram em dessecador 

até a realização dos ensaios.  

 

4.3.5. Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR) 

O espectrômetro utilizado para análise foi um espectrômetro de 

infravermelho por transformada de Fourier modelo IRTrancer-100 da 

Shimadzu. Foi realizado o condicionamento de secagem (48 horas a 50 °C) 

das amostras, que permaneceram em dessecador até a realização da análise 

FTIR. Foram realizadas análises no pó de EMAA puro e na superfície das 

amostras de compósito carbono-epóxi puro. 
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Para as amostras contendo termoplástico, as análises de espectroscopia 

FTIR foram realizadas na superfície onde o EMAA foi inserido.  As amostras 

foram delaminadas, utilizando uma lâmina de aço, no plano central onde o 

EMAA foi inserido e a análise foi então realizada na superfície revelada rica em 

termoplástico.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Análises Térmicas – DSC e TGA 

A Figura 26 mostra o gráfico resultado na análise de DSC realizada no 

pó de EMAA utilizado para fabricação dos compósitos reparáveis.  

 

 

Figura 26 - Resultado de análise DSC realizado no pó de EMAA 

 

Dois picos endotérmicos entre 50 °C e 100 °C podem ser observados no 

primeiro aquecimento. Esses picos podem estar associados à temperatura de 

fusão dos dois meros que compõem o copolímero, sendo o primeiro pico, em 

aproximadamente 50 °C, referente aos cristais menores que fundem a 

temperatura mais baixa, e o segundo pico, em aproximadamente 90 °C, 

referente à fusão de cristais maiores. Entretanto, no segundo aquecimento 

apenas um pico de fusão pode ser observado em aproximadamente 90 °C. 

Considerando que a amostra foi aquecida, resfriada e novamente aquecida, a 

recristalização do polímero durante o resfriamento, evidenciada pelo pico 

exotérmico acentuado na curva de resfriamento entre 50 °C e 70 °C, pode ter 

produzido cristais mais homogêneos, com tamanhos semelhantes que, ao 

serem aquecidos novamente, fundiram em única etapa, explicando a presença 
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de apenas um pico de fusão no segundo aquecimento. Outra explicação 

possível é que o pico em aproximadamente 50 °C que aparece apenas no 

primeiro aquecimento esteja relacionado à vaporização de aditivos lubrificantes 

que podem ter sido adicionados durante a produção do polímero pelo 

fabricante. 

Outro pico de baixa intensidade aparece apenas na curva referente ao 

primeiro aquecimento em aproximadamente 200°C. Pequena oxidação da 

cadeia polimérica ou vaporização de plastificante são possíveis explicações 

para a presença desse pico. Entretanto, como a ‘história térmica’ do material foi 

apagada no primeiro ciclo de aquecimento, apenas a temperatura de fusão 

indicada na curva do segundo aquecimento (≈ 90 °C) foi considerada nesse 

trabalho. 

O resultado da temperatura de fusão confirma que a temperatura de 

150°C utilizada como temperatura de reparo é suficiente para garantir que o 

termoplástico seja fundido durante o aquecimento, possibilitando o fluxo do 

polímero e possivelmente o reparo de áreas danificadas. A ausência de 

alterações na curva na faixa de temperatura entre 120 °C e 150 °C indica que o 

termoplástico é estável termicamente tanto durante a cura, quando a 

temperatura máxima é de 120 °C, tanto durante o reparo a 150 °C.  

A Figura 27 mostra o gráfico resultado da análise de TGA e a sua 

derivada apresentada na curva de DTA. O copolímero não apresenta variações 

significativas de massa até aproximadamente 335 °C, confirmando a 

estabilidade térmica do EMAA durante o aquecimento à temperatura de cura e 

de reparo, conforme indicado pela análise de DSC. 

A partir de 335 °C observa-se redução acentuada de sua massa inicial. 

Entre 335 °C e 500 °C, a degradação do polímero provoca perda de amostra 

99% de massa na amostra. O pico de DTA mostra temperatura média de 

decomposição do EMAA é aproximadamente 475°C. 
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Figura 27 - Resultado de análise TGA realizada no pó de EMAA  
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5.2. Ensaio de Resistência ao Cisalhamento Interlaminar (ILSS) 

As amostras de compósito carbono-epóxi puro (sem termoplástico) 

foram primeiramente ensaiadas. A Figura 28 mostra o resultado do ensaio de 

cisalhamento realizado nas amostras puras. As curvas ‘PURO’ (azul) no gráfico 

correspondem aos resultados do primeiro ensaio do material. As curvas 

‘PURO_R’ (vermelho) correspondem aos resultados do ensaio de ILSS 

realizados após o ciclo de aquecimento para reparo. É possível perceber que, 

mesmo sem a presença de agente de reparo, não houve mudanças 

significativas das curvas força x deslocamento dos corpos de prova originais 

(sem danos) e dos previamente ensaiados e submetidos a aquecimento. 

 

Figura 28 - Resultado de ILSS para amostras de compósito carbono-epóxi puro. 

 

A norma de ensaio utilizada apresenta 4 possíveis resultados de falha 

após o ensaio ILSS: cisalhamento simples (Figura 29a), cisalhamento múltiplo 

(Figura 29b), deformação plástica (Figura 29c) e flexão (Figura 29d). 

Comparando as curvas resultados do ensaio das amostras puras (Figura 28) 

com os gráficos apresentados na norma (Figura 29), a deformação plástica 
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aparece como modo de falha mais provável apresentado pelos corpos de prova 

ensaiados.  

 

Figura 29 - Modos de falhas possíveis após ensaio de ILSS. Fonte: (BS EN2563). 

 

Segundo a norma, a resistência ao cisalhamento interlaminar não pode 

ser calculada para amostras que falham por deformação plástica. Entretanto os 

gráficos podem ser utilizados para análises comparativas com outros testes 

realizados no mesmo material. Dessa forma, os gráficos resultados do ensaio 

de ILSS foram utilizados apenas para comparar o comportamento carga versus 

deslocamento das amostras contendo diferentes porcentagens de EMAA e 

amostras puras. Valores de resistência ao cisalhamento não serão 

considerados. A Figura 30 mostra imagem de corpo de prova de carbono-epóxi 

puro que confirma o modo de falha por deformação plástica no ensaio de ILSS. 
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Figura 30 - Amostra de compósito carbono-epóxi puro após ensaio de ILSS. 

 

Considerando que os compósitos carbono-epóxi apresentam 

comportamento frágil, a falha por deformação plástica não era esperada. A 

cura incompleta da resina pode ser responsável pela plasticidade apresentada 

pelo material, assim como também pode explicar a carga suportada pelas 

amostras puras reparadas. O processo de reparo (150 °C durante 30 minutos) 

pode produzir uma pós-cura da amostra, aumentando a densidade de ligações 

cruzadas e mantendo constante a carga suportada pelas amostras que já 

haviam sido danificadas.  

A presença de umidade no prepreg utilizado também pode ser um fator 

considerável nesse caso, uma vez que a umidade, quando absorvida pela 

matriz polimérica, pode provocar plastificação da matriz epóxi. 

A Figura 31 mostra o resultado de ensaio de ILSS para as amostras com 

5% de EMAA, sendo ‘EMAA 5%’ (curvas em azul) resultados do primeiro 

ensaio e ‘EMAA 5%_R’ (curvas em vermelho) correspondentes ao segundo 

ensaio realizado após o reparo.  
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Figura 31 - Resultado de ILSS para amostras de compósito carbono-epóxi com 5% de EMAA. 

 

As amostras também apresentaram deformação plástica e as curvas 

força x deslocamento foram semelhantes para corpos de prova originais (sem 

danos) e dos previamente ensaiados e submetidos à reparação por 

aquecimento. Nesse caso, os valores de carga para o segundo ensaio podem 

ter sido mantidos tanto pela pós-cura da resina quanto pela ação do 

termoplástico. Em relação às amostras puras, a carga suportada antes da 

deformação foi semelhante, mantendo-se na faixa de 2000 N. 

 Para as amostras com 10% de EMAA, os resultados dos ensaios de 

ILSS estão apresentados na Figura 32. Para essa porcentagem de 

termoplástico, as curvas força-deslocamento antes e após o reparo foram 

também similares. Entretanto, nessas amostras, as primeiras descontinuidades 

apareceram para carregamentos inferiores a 1800 N, indicando menor 

resistência desse grupo de amostras, quando comparadas às amostras puras.  
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Figura 32 - Resultado de ILSS para amostras de compósito carbono-epóxi com 10% de EMAA 

 

A Figura 33 mostra os resultados de ILSS para as amostras com 15% de 

EMAA. As curvas azuis ‘EMAA 15%’ correspondem aos primeiros ensaios 

realizados enquanto as curvas vermelhas ‘EMAA 15%_R’ correspondem às 

curvas de amostras ensaiadas previamente e reparadas. A carga suportada 

antes da deformação permanece constante para as amostras antes e depois 

do reparo. Quanto comparadas às amostras puras, as curvas apresentadas 

pelas amostras com 15% de termoplástico apresentam menor inclinação, 

indicando redução do módulo de elasticidade do sistema, além de 

apresentarem descontinuidades nas curvas em carregamento inferior (≈1500 

N). A maior porcentagem de EMAA utilizada pode ter comprometido a rigidez e 

a resistência do compósito.  
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Figura 33 - Resultado de ILSS para amostras de compósito carbono-epóxi com 15% de EMAA 

 

A Figura 34 mostra as curvas médias representativas para avaliar o 

efeito da adição do EMAA através dos resultados de ILSS. Para as curvas do 

primeiro ensaio (Figura 34a) as amostras com adição de 5% de termoplástico 

apresentaram as primeiras descontinuidades nas curvas para valores de carga 

semelhantes aos apresentados pelas amostras puras, indicando que 

possivelmente a adição de termoplástico nessa quantidade não afeta 

negativamente as propriedades de resistência ao cisalhamento do compósito. 

Já as amostras com 10% e 15% apresentaram as primeiras descontinuidades 

em cargas menores, em comparação com as apresentadas pelas amostras 

puras sendo, portanto, possíveis indicadores de redução de resistência. 

Observa-se ainda uma redução na inclinação das curvas com o aumento do 

percentual de termoplástico, indicando que a adição de termoplástico, 

especialmente acima de 10%, produziu uma redução de rigidez das amostras. 

 As amostras com 15% de EMAA apresentaram maiores variações nas 

curvas, indicando que a adição de camada com essa quantidade de 

termoplástico pode provocar redução de rigidez e resistência do compósito.  
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Figura 34 – Curvas médias representativas para ensaio de ILSS antes e depois do reparo 

 

a) 

b) 
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A não redução de resistência apresentada pelas amostras reparadas 

poderia ser considerada efeito do reparo dos danos produzidos no primeiro 

ensaio pelo EMAA após o aquecimento. Entretanto, os resultados 

apresentados pelas amostras puras, sem adição de EMAA, indicam que a pós-

cura da resina também pode ter sido responsável por alterações no compósito 

que influenciam os resultados do teste mecânico. Portanto, não é possível 

afirmar sobre a capacidade de reparo do termoplástico com base nos testes 

apresentados. 
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5.3. Microscopia Eletrônica de Varredura 

5.3.1. MEV-FEG e EDS 

A Figura 35 mostra imagens de MEV-FEG com aumento de 200x 

realizado após a fabricação das placas para análise da dispersão da camada 

de EMAA no compósito. A Figura 35a mostra imagem realizada na amostra 

com 5% de EMAA. Nessa amostra, regiões com vazios na camada de 

termoplástico foram encontradas ao longo do comprimento do laminado. A 

quantidade reduzida de termoplástico utilizada ou as condições de 

processamento utilizadas podem ter provocado os vazios presentes na camada 

termoplástica.  

 

Figura 35 - Imagens de FEG para amostra com termoplástico: a) 5% de EMAA, b) 10% de 

EMAA e c) 15% de EMAA. 

 

As Figuras 35b e 35c mostram imagens realizadas nas amostras com 

10% e 15% de EMAA, respectivamente. É possível perceber a maior espessura 

da camada termoplástica, devido as maiores quantidades de EMAA utilizadas. 
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Não foram encontradas descontinuidades na camada de EMAA para amostras 

com 10% e 15% de EMAA.  

A análise EDS confirmou que a camada encontrada no plano médio do 

laminado é rica em EMAA, enquanto que nas outras regiões do compósito, o 

termoplástico não pode ser encontrado. As Figuras 36 e 37 mostram as 

análises EDS realizadas em uma amostra com 5% de EMAA. Na Figura 36, a 

análise realizada na camada de termoplástico indica presença de 

aproximadamente 1% de potássio. O potássio encontrado é produto da reação 

entre o hidróxido de potássio e os grupos ácidos presentes na cadeia de 

EMAA, confirmando que a região corresponde à camada termoplástica inserida 

no plano médio de laminado. 

 

Figura 36 - EDS realizado em região da camada de termoplástico em amostra com 5% de 

EMAA. 

 

Na Figura 37, é possível perceber a redução de concentração de 

potássio na análise da região fora do plano médio, confirmando que as demais 

regiões correspondem à estrutura do compósito puro. 
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Figura 37 - EDS realizado em região fora da camada de termoplástico em amostra com 5% de 

EMAA. 

 

A presença de silício apontada em todas as análises de EDS está 

possivelmente relacionada a resíduos da areia utilizada como abrasivo durante 

o corte com jato d’água. 

Novas imagens de FEG para as amostras com 5%, 10% e 15% de 

EMAA foram realizadas para as amostras reparadas (30 minutos a 150 °C) 

após o ensaio de ILSS. A Figura 38 mostra imagens para amostra 5%, em que 

é possível perceber que as descontinuidades na camada de termoplástico 

encontradas antes do reparo ainda aparecem após o reparo. 
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Figura 38 - Imagens de FEG para amostra com 5% de EMAA após o reparo. 

 

A Figura 39 mostra imagens de FEG realizadas na interface da amostra 

com 5% de EMAA. Não é possível visualizar formação de ligamentos de EMAA 

bem definidos na interface compósito/EMAA (Figura 39b). 

 

Figura 39 - Imagens de FEG na interface EMAA/compósito para amostra com 5% de EMAA 
após o reparo. 
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A Figura 40 mostra imagens na amostra com 10% de EMAA após o 

reparo. A amostra apresentou regiões em que a camada de EMAA aparece 

contínua e sem danos (Figura 40a) e regiões com irregularidades na camada 

de termoplástico. Na Figura 40b é possível visualizar regiões onde há 

pequenos vazios da camada de termoplástico, enquanto nas Figuras 40c e 

40d, regiões com descontinuidades na camada de EMAA aparecem, indicando 

possível fluxo do termoplástico durante o reparo. 

 

Figura 40 - Imagem de FEG em amostra com 10% de EMAA após o reparo. 

 

As imagens realizadas na interface EMAA/compósito da amostra com 

10% de EMAA são apresentadas na Figura 41. Para amostra com essa 

porcentagem de termoplástico é possível perceber a formação de ligamentos 

de EMAA (Figura 41b). Esses ligamentos termoplásticos são capazes de 

transferir a tensão aplicada no ensaio de ILSS através da camada de EMAA 

sendo, portanto, possivelmente responsáveis pela não redução de resistência 

interlaminar do sistema com 10% de EMAA. 
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Figura 41 - Imagens de FEG na interface EMAA/compósito para amostra com 10% de EMAA 

após o reparo. 

 

Imagens de FEG para amostra com 15% de EMAA após o reparo são 

apresentadas na Figura 42. Nessa amostra, a camada de EMAA apareceu 

contínua e uniforme ao longo do comprimento da seção transversal da 

amostra, entretanto, algumas regiões onde é possível visualizar pequenos 

vazios entre a camada termoplástica e o compósito aparecem. 
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Figura 42 - Imagem de FEG em amostra com 15% de EMAA após o reparo. 

 

A Figura 43 mostra imagens da interface EMAA/compósito para amostra 

com 15% de EMAA em que é possível verificar também a presença de 

ligamentos de EMAA bem definidos. 

 

Figura 43 - Imagens de FEG na interface EMAA/compósito para amostra com 15% de EMAA 

após o reparo. 
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Através das imagens de FEG, em nenhuma das amostras, entretanto, foi 

possível visualizar descolamento completo da camada de EMAA da estrutura 

do compósito, mesmo após o carregamento aplicado durante o ensaio de ILSS, 

sugerindo forte adesão do termoplástico ao compósito carbono-epóxi. A 

presença de ligamentos termoplásticos bem definidos unindo a camada de 

EMAA à superfície de compósito pode ser considerada fator determinante para 

manutenção das propriedades de resistência ao cisalhamento interlaminar, 

evitando delaminações no plano médio do compósito.  

 

5.3.2. MEV 

Imagens de MEV com ampliações menores que as imagens de FEG 

foram realizadas para visualizar a presença de delaminações ao longo da 

seção transversal das amostras submetidas ao ensaio de ILSS e o efeito da 

camada de termoplástico na recuperação de danos provocados pelo 

carregamento e após o reparo. 

A Figura 44 mostra imagem de MEV realizada após o ensaio de ILSS na 

amostra de carbono-epóxi pura, sem adição da camada de EMAA. A imagem 

mostra a região central da seção transversal da amostra, deformada 

plasticamente após o ensaio de ILSS. É possível perceber que, mesmo 

deformando plasticamente, há delaminações na amostra. As delaminações 

acontecem em vários planos do laminado, incluindo no plano médio.  

 

Figura 44 - Imagens de MEV em amostra carbono-epóxi pura após ensaio de ILSS. 
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As imagens realizadas na amostra pura são consideradas padrão para 

avaliação das delaminações através de comparação com as demais imagens 

realizadas nos compósitos com adição de EMAA. 

A Figura 45 mostra imagens de MEV realizadas na amostra com adição 

de 5% de EMAA. A Figura 45a mostra borda direita da amostra após o primeiro 

ensaio de ILSS. As falhas na camada de EMAA identificadas nas imagens de 

FEG podem claramente ser observadas e, nesse ponto da amostra, não foram 

provocados danos após o carregamento mecânico. A Figura 45b mostra a 

mesma região da amostra reparada após o ensaio de ILSS. As regiões de falha 

na camada de EMAA aparecem inalteradas, indicando que, nessa região, não 

houve fluxo significativo de EMAA.  

 

Figura 45 - Imagens de MEV em amostra com 5% de EMAA após ensaio de ILSS. 

 

Outras imagens realizadas na amostra ensaiada e reparada são 

apresentadas na Figura 46. A presença de trincas em áreas adjacentes à 

camada de termoplástico comprova a boa adesão do EMAA no epóxi. Os 

maiores danos encontrados na amostra aparecem nos planos paralelos à 

camada de EMAA como mostram as Figuras 46c e 46d. 
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Figura 46 - Imagens de MEV em amostra com 5% de EMAA após ensaio de ILSS. 

 

A Figura 47 mostra região da amostra com 10% de EMAA após o ensaio 

de ILSS (Figura 47a) e após o reparo (Figura 47b). Nessa amostra, a camada 

de termoplástico aparece contínua e sem presença de defeitos e, mesmo após 

o ensaio de ILSS, é possível perceber a ausência de danos nas regiões 

próximas à camada de termoplástico. 
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Figura 47 - Imagens de MEV em amostra com 10% de EMAA após ensaio de ILSS. 

 

A Figura 48 mostra outras regiões da amostra após o reparo onde, 

novamente, apenas podem ser encontrados danos nos planos paralelos ao 

plano médio dos laminados. 

 

Figura 48 - Imagens de MEV em amostra com 10% de EMAA após ensaio de ILSS. 

 



75 
 

Para as amostras com 15% de EMAA, a camada de termoplástico sem 

defeitos e a presença de danos apenas nos planos paralelos ao plano médio 

do laminado se repete, conforme mostra Figura 49. 

 

Figura 49 - Imagens de MEV em amostra com 15% de EMAA após ensaio de ILSS. 

 

 

Analisando as imagens de MEV, não foram percebidas mudanças nas 

amostras com adição de termoplástico após o reparo, uma vez que o ensaio de 

ILSS não provocou delaminações no plano médio do compósito, onde a 

camada de EMAA foi inserida. Entretanto, a camada de EMAA apresentou forte 

adesão ao compósito, impedindo o aparecimento de delaminações no plano 

preferencial de fratura do laminado. 

Durante o cisalhamento, a tensão de cisalhamento é máxima no plano 

médio do corpo de prova, sendo assim, esse plano considerado preferencial 

para falha por cisalhamento. Com a adição do termoplástico, durante o 

cisalhamento, a camada dúctil absorve energia e deforma plasticamente, 

suportando a alta tensão cisalhante. Dessa forma, o aumento da tensão ao 

longo do ensaio provoca deformação do EMAA no plano médio e delaminações 

nos demais planos que, mesmo expostos a tensões de cisalhamento menores, 

não apresentam ductilidade e fraturam. 

A ausência de fluxo do termoplástico, percebida através das imagens 

realizadas da amostra com 5% de EMAA, dificulta a capacidade de reparo do 

sistema, indicando que, a forma como o termoplástico foi inserido, ou seja, a 

forma como o sistema de reparo foi projetado, produziu um sistema de reparo 

pouco eficiente. Outro fator a ser considerado é a extensão dos danos 



76 
 

provocados pelo ensaio de ILSS. Esses ensaios podem produzir trincas e 

delaminações em escala macro, enquanto os sistemas de reparo são, em 

geral, eficientes para reparar apenas danos em escala micrométrica.  
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5.4. Análise Dinâmico Mecânica 

 

A primeira análise de DMA foi realizada em amostra de compósito 

carbono-epóxi puro. A Figura 50 mostra o resultado da análise de DMA 

realizada nessa amostra. Apesar de as condições de cura do prepreg terem 

sido seguidas conforme as indicações do fabricante, o material apresentou, 

entretanto, com base no onset de E’, Tg bem abaixo da esperada. Indicações 

do fabricante estimam Tg entre 110 °C e 120 °C para este material.  

 

Figura 50 – Resultado de DMA para amostra carbono-epóxi puro. 

 

A cura incompleta da resina, já apontada pelos ensaios de ILSS, e 

absorção e umidade pela matriz podem justificar a baixa Tg do material. Uma 

pós-cura a 120 °C durante 28 minutos (metade do tempo de cura considerado 

ideal pelo fabricante) foi então realizada em outras amostras de carbono-epóxi 

puro. A Figura 51 mostra o resultado da análise de DMA realizado na amostra 

pós-curada. Como esperado, a Tg do material aumentou após a pós-cura, 

indicando aumento na densidade de ligações cruzadas da resina. 
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Figura 51 - Resultado de DMA para amostra carbono-epóxi puro após pós-cura. 

 

A queda acentuada no módulo de armazenamento entre 80 °C e 100 °C 

marca na curva de DMA a região de transição vítrea do polímero. Antes dessa 

região de queda acentuada, o material encontra-se na região vítrea. Em 

temperatura ambiente, o compósito puro apresentou módulo armazenamento 

de aproximadamente 50 GPa.  

Com o resultado da análise de DMA indicando a cura incompleta das 

peças fabricadas, todas as demais amostras, com 5%, 10% e 15% de EMAA 

utilizadas para análise de DMA, foram submetidas a pós-cura a 120 °C durante 

28 minutos. 

A Figura 52 mostra os resultados de DMA para amostras com 5% de 

EMAA.  
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Figura 52 - Resultado de DMA para amostra com 5% de EMAA. 

 

A curva de módulo de armazenamento também apresenta queda 

acentuada entre 80 °C e 100 °C, entretanto uma queda um pouco menos 

acentuada aparece em temperaturas próximas a 40 °C. Esse comportamento 

também pode ser observado no módulo de armazenamento nas curvas 

apresentadas pelas amostras com 10% e 15%, conforme mostram as Figuras 

53 e 54. Quanto maior a porcentagem de EMAA, maior a inclinação da curva 

do módulo de armazenamento. Considerando que a queda acentuada 

característica dessa curva marca a região de transição da amostra ensaiada e 

que o EMAA e a resina epóxi apresentam transições vítreas em faixas de 

temperaturas muito distintas, as regiões de transição vítrea dos compósitos 

com EMAA podem não ser tão bem definidas através do ensaio de DMA.  
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Figura 53 - Resultado de DMA para amostra com 10% de EMAA. 

 

 

 

Figura 54 - Resultado de DMA para amostra com 15% de EMAA. 
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A Tabela 4 mostra os resultados de Tg obtidos através das curvas de 

módulo de armazenamento resultado da análise de DMA das amostras com 

diferentes porcentagens de termoplástico e das amostras carbono-epóxi puro, 

nas mesmas condições de pós-cura (28 minutos a 120 °C). 

 

Tabela 4 - Resultados de Tg para amostras ensaiadas em análise DMA. 

Amostra Tg (°C) 

Pura 97,24 

5% EMAA 97,40 

10% EMAA 95,56 

15% EMAA 94,06 

 

Comparado as Tg apresentadas, verifica-se que a adição de 5% de 

EMAA não provoca mudança representativa nas medições Tg do compósito, 

enquanto a adição de 10% e 15% de EMAA provoca redução de 

aproximadamente 2 °C e 3 °C na Tg do compósito, respectivamente. O 

aumento na porcentagem de EMAA provocou redução esperada na Tg do 

polímero, uma vez que o termoplástico individualmente apresenta menor Tg. 

Entretanto, a redução não foi significativa a ponto de ser considerada como 

efeito negativo da presença do termoplástico. 

A Tg do compósito também pode ser determinada através da curva de 

Tan δ. Nesse caso, a Tg é dada como a temperatura em que o valor de Tan δ é 

máximo. A Figura 55 mostra as curva de Tan δ para os compósitos carbono-

epóxi puro e com adição de EMAA. Assim como os valores de Tg obtidos 

através da curva E’, as temperaturas de transição vítrea obtidas a partir da 

curva de Tan δ mostram redução de Tg com aumento da porcentagem de 

EMAA. Entretanto, novamente, a redução não é significativa a ponto de ser 

considerada como efeito negativo da presença de termoplástico.  
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Figura 55 - Curvas de fator de perda Tan δ em função da temperatura para compósitos 

carbono-epóxi puro e com EMAA. 

 

Análises mais detalhadas da curva de Tan δ podem ser realizadas 

através da normalização da curva, tornando possível a comparação da curva a 

partir de um ponto de referência. Nesse caso, o ponto de referência utilizado foi 

o valor máximo de Tan δ (𝑇𝑎𝑛 𝛿𝑚á𝑥) em que a temperatura corresponde ao 

valor de Tg. A curva foi normalizada utilizando valores de (𝑇𝑎𝑛 𝛿/𝑇𝑎𝑛 𝛿𝑚á𝑥) 

versus (𝑇𝑔/ 𝑇 (°𝐶)) e é apresentada na Figura 56.  
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Figura 56 - Gráfico das curvas normalizadas de Tan δ em função da temperatura para 

compósitos carbono-epóxi puro e com EMAA. 

 

A curva de tan δ podem fornecer informações sobre a interface 

fibra/matriz de compósitos poliméricos. Compósitos com interface forte tendem 

a dissipar menos energia que compósitos com interface fraca, devido a melhor 

eficiência do reforço. Dessa forma, menores valores de Tan δ indicam 

compósitos com melhor interface fibra/matriz (LORANDI,2016). A Figura 56 

mostra picos de Tan δ de menor intensidade para as amostras com 10% e 15% 

de EMAA, enquanto a amostra com 5% apresenta intensidade semelhante à 

intensidade apresentada pela curva da amostra de carbono-epóxi puro. Picos 

mais largos também são apresentados pelas amostras com maior porcentagem 

de EMAA. Isso reflete reações químicas interfaciais que aumentam a adesão 

entre as partículas termoplásticas e a matriz epóxi (VARLEY, 2013). 

Considerando o módulo de armazenamento, em temperatura ambiente, 

todas as amostras com termoplástico apresentaram módulo menor quando 

comparado ao módulo de armazenamento apresentado pelo compósito puro 

(50 GPa), confirmando que a adição de termoplástico reduz a rigidez do 
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compósito. Quanto maior a concentração de termoplástico, mais significativa é 

a queda na rigidez do compósito. 

Em relação às curvas de módulo de perda, a curva para as amostras 

carbono-epóxi puro apresentou comportamento padrão com valores baixos nas 

regiões vítrea e viscosa, que apresentam menor dissipação de energia, e picos 

na região de transição. As amostras com adição de termoplástico, entretanto, 

apresentaram picos de dissipação de energia em temperaturas baixas, entre a 

temperatura ambiente e 40 °C, possivelmente devido à presença de outras 

regiões de transição ou a uma região de transição mais larga. 
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5.5. Análise FTIR 

 

Análises FTIR foram realizadas no pó de EMAA utilizado, em amostras de 

carbono-epóxi pura e, por fim, em amostras de carbono-epóxi com adição de 

EMAA. A Figura 57 mostra análise FTIR para EMAA puro. 

 

Figura 57 - FTIR em pó de EMAA. 

 

Os picos em 1700 cm-1 e 930 cm-1 estão associados aos dímeros ácidos 

da cadeia polimérica, enquanto picos em aproximadamente 1255 cm-1 

representam ácido carboxílico. Alcanos, por sua vez, são identificados em 

picos em 720 cm-1, 1430 – 1470 cm-1 e entre 2850 – 2960 cm-1. (MEURE; WU; 

FURMAN, 2010). 

 Os picos entre 2850 – 2960 cm-1 correspondente a alcanos também 

aparecem no FTIR da resina pura, conforme apresentado em Figura 58. 
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Figura 58 - FTIR para compósito carbono-epóxi puro. 

 

O pico amplo em aproximadamente 3340 cm-1 está relacionado à 

formação de grupos hidroxila (GONZÁLEZ; CABANELAS; BASELGA, 2012). 

Esses autores abordam em seu estudo que um dos principais inconvenientes 

das resinas epóxi é a sua capacidade elevada de absorver água. Quando 

absorvidas por resina epóxi, dois tipos de água são encontradas: moléculas de 

água livres altamente móveis (aproximadamente 3600 cm-1) e a água limitada a 

locais específicos através de ligação de hidrogênio (aproximadamente 3300 

cm-1). Considerando que as amostras foram submetidas a condicionamento de 

secagem anteriormente ao ensaio, esse resultado contribui para conclusão que 

parte da plastificação da matriz apresentada pelos ensaios mecânicos 

realizados se deve a absorção de umidade pelo prepreg durante seu 

armazenamento.  

Outros picos característicos da resina epóxi analisada estão 

apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Picos correspondentes ao espectro FTIR da amostra carbono epóxi puro. Fonte: 

(Meure, Wu & Furman, 2010; Solomons, 2009). 

Ligação Comprimento de onda 

Carbono aromático 824 

Epóxido 930 

Carbono aromático e éter 1035 

Carbono aromático 1170 

Carbono-hidrogênio ou éter 

aromático 
1230-1250 

 

 

A empresa fabricante do prepreg utilizado não fornece informações 

sobre a resina utilizada. Logo, o tipo de epóxi e qual o endurecedor utilizado 

não são conhecidos. Entretanto, os picos entre 1500 cm-1 e 1580 cm-1 que 

aparecem na curva apresentada na Figura 53 estão provavelmente associados 

à amina (MEURE; WU; FURMAN, 2012). Ligações iônicas entre ácido e amina, 

bem como ligações covalentes ácido-epóxido e/ou hidroxila são os 

mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da adesão interfacial entre as 

partículas de EMAA e a resina epóxi (MEURE; WU; FURMAN, 2010). A forte 

adesão entre a resina e o termoplástico observada no ensaio de ILSS e nas 

imagens de microscopia e a presença do pico em 1580 cm-1 são indicadores 

que resina epóxi com cura amínica é utilizada para fabricação do prepreg.  

A Figura 59 mostra curvas de FTIR para as amostras com 5%, 10% e 15% 

de termoplástico, carbono-epóxi puro e EMAA puro. O pico amplo em 

aproximadamente 3300 cm-1 relacionado à formação de grupos hidroxila 

aparece em todas as amostras, evidenciando novamente a presença de 

umidade no prepreg. Os picos entre 2850 – 2960 cm-1 correspondente a 

alcanos também aparecem em todas as curvas. Entretanto, os picos em 1700 

cm-1 e 930 cm-1 correspondentes aos dímeros ácidos da cadeia polimérica de 

EMAA não podem ser visualizados em nenhuma das curvas dos compósitos.  
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Figura 59 - FTIR para amostras de carbono-epóxi puro e com adição de EMAA. 

 

As análises foram realizadas na superfície do plano médio das amostras 

onde a camada de EMAA foi inserida. Entretanto, não foram encontradas 

diferenças entre os espectros das amostras de carbono-epóxi puro e com 

adição de EMAA. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O ensaio de ILSS não permitiu avaliação da eficiência de auto-reparo 

devido a deformações plásticas no compósito, provavelmente consequência de 

cura incompleta do polímero. A possível cura incompleta do material, dificultou 

que a não redução de carga ou aumento de carga suportada por algumas das 

amostras reparadas fosse diretamente relacionada ao uso do termoplástico 

como agente de reparo já que, no aquecimento para promover o reparo, os 

laminados também foram pós-curados, provavelmente aumentando a carga 

suportada pelas peças. 

Ensaios de ILSS indicaram que a adição de EMAA até 10% no plano 

médio do laminado não produz efeitos negativos para a resistência e rigidez 

das amostras determinadas no ensaio de ILSS.  

Apesar de os ensaios de ILSS não terem permitido o cálculo da tensão 

de cisalhamento na falha, considerando o modo de falha por deformação 

plástica, observou-se nos compósitos com EMAA que não houve falha por 

delaminação no plano médio do laminado, indicando uma boa resistência à 

delaminação resultante da adição do termoplástico. 

As imagens de MEV comprovaram que a camada de EMAA apresentou 

forte adesão ao compósito, impedindo o aparecimento de delaminações no 

plano preferencial de fratura do laminado submetido à flexão.  

A ausência de fluxo do termoplástico observada nas imagens de 

microscopia após o procedimento de reparo indicam a necessidade de 

otimização dos parâmetros de processo de reparo.   

Resultados de ILSS, DMA e FTIR também evidenciaram a possível 

absorção e umidade pelo prepreg, que pode ser responsável pela plasticidade 

apresentada pelo compósito.  

A forte adesão entre o EMAA e o laminado apresentada nas imagens de 

microscopia e a presença de pico de amina confirmada no espectro FTIR do 

compósito puro evidenciam as fortes ligações iônicas e covalentes entre 

estruturas da resina epóxi e do ácido presente na cadeia do termoplástico, 

sugerindo que o prepreg utilizado apresenta resina epóxi curada com amina. 

Resultados de ILSS e MEV mostraram a ausência de danos na região 

onde o agente de reparo foi inserido e, portanto, não foi possível avaliar a 
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capacidade de reparo do sistema. Entretanto, o termoplástico funcionou como 

forte agente adesivo, evitando aparecimento de delaminações no plano médio 

do laminado durante o ensaio de cisalhamento, sugerindo o potencial desse 

termoplástico como agente de reparo em materiais compósitos. 
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