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Resumo 

Resinas epóxi são materiais termofixos muito utilizados nos segmentos das indústrias 
civil, aeronáutica e automobilística devido a suas excelentes propriedades mecânicas, 
principalmente sua elevada rigidez. Estas são obtidas a partir de reações de cura, onde as 
cadeias polímericas reagem entre si formando uma rede reticulada, o que confere a 
resina suas propriedades características. Neste contexto, um modelo matemático foi 
proposto de maneira a descrever por completo a reação de cura envolvendo o sistema 
composto pela resina epóxi de éter diglicidílico de bisfenol-A (DGEBA), tendo como 
agente de cura a 4,4’-diamino-difenil-sulfona (4,4’-DDS). Utilizou-se um modelo de 
caráter fenomenológico, descrito através das equações diferenciais que regem a dinâmica 
do sistema, composto por efeitos cinéticos e difusivos. O modelo foi implementado na 
plataforma EMSO (Environment for Modeling, Simulation and Optimization), de maneira a 
simular a reação entre as temperaturas de 140 e 200°C, dentro da faixa normal de 
operação do sistema. Para tanto, foram realizados diferentes experimentos de DSC 
(Differential Scanning Calorimetry) e FTIR (Fourier-Transform Infrared Spectrometer) 
dentro desta faixa de temperatura. Estes dados foram utilizados para a estimação dos 
parâmetros do modelo e, posteriormente, para a validação do mesmo. Verificou-se que o 
modelo proposto com os parâmetros estimados representou bem os dados 
experimentais.  Além disso, este modelo pôde ser estendido a toda a faixa de operação, 
visto que não envolve nenhum parâmetro que seja dependente da temperatura. A 
metodologia utilizada para a estimação dos parâmetros cinéticos gerou uma matriz de 
covariância de alta confiabilidade, apresentando baixos valores de desvios padrão, 
mostrando-se um método eficiente para esta finalidade. A metodologia desenvolvida 
neste trabalho permitiu a obtenção dos parâmetros cinéticos de um modelo 
fenomenológico somente a partir de experimentos de DSC, o que evita a necessidade de 
se acompanhar a evolução das concentrações de grupos funcionais durante a reação. 
Ainda, o modelo desenvolvido permitiu prever a temperatura de transição vítrea (
) para 

a resina em qualquer instante da reação, o que não era possível anteriormente.  
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1 Introdução 

 

Nos últimos 30 anos, materiais termofixos vêm ganhando enorme importância devido 
à grande variedade de aplicações destes nas indústrias automotiva, aeronáutica, civil, 
eletrônica e plástica. Dentre essas resinas, destacam-se as epóxi, polímeros termofixos 
comumente utilizados como adesivos e em materiais compósitos para componentes 
estruturais. Estas são produzidas a partir de reações de polimerização irreversíveis 
altamente exotérmicas, chamadas de reações de cura, onde uma mistura de monômeros 
e outros componentes, como agentes de cura, iniciadores, inibidores e catalisadores 
reagem sob a ação de calor. As reações são caracterizadas pela reticulação das moléculas 
entre si, o que ocasiona a modificação de propriedades físicas do sistema, como o 
aumento da massa molar e da viscosidade. Uma particularidade destes sistemas reativos 
é a predominância de efeitos difusivos no momento em que a viscosidade do sistema fica 
muito elevada, alterando a dinâmica puramente ligada à cinética das reações químicas. 
Ainda, as reticulações acarretam no aumento da temperatura de transição vítrea (
) do 

sistema, que é a temperatura na qual o sistema passa de um estado rígido (vítreo) para 
um estado de maior mobilidade das cadeias.  

Devido à complexidade dos sistemas envolvidos, à dependência da qualidade do 
produto final com as condições de reação e ao elevado valor agregado dos materiais 
produzidos, o interesse na modelagem das diferentes etapas do processamento de 
resinas termofixas tem crescido acentuadamente nos últimos anos. Nestes sistemas, a 
variável de maior interesse é o grau de reticulação, sendo esta a base para as principais 
propriedades do produto, como massa molar, 
 e viscosidade. Porém, o valor desta 

variável está atrelado a todos os parâmetros cinéticos das equações diferenciais que 
regem a dinâmica do sistema. Para se estudar estas reações e estimar estes parâmetros, 
utiliza-se na maioria dos casos a técnica de DSC, que é baseada na diferença de potencial 
(convertida em fluxo de calor) para manter em equilíbrio térmico o sistema investigado e 
uma amostra de referência, ambas colocadas em um calorímetro. Sabendo-se que a 
reação é exotérmica, consegue-se então converter este calor em grau de conversão da 
reação. 

No presente trabalho, estuda-se um sistema epóxi composto pela resina de éter 
diglicidílico de bisfenol-A (DGEBA), utilizando-se como agente de cura a 4,4’-diamino-
difenil-sulfona (4,4’-DDS). Em torno de 110°C, este sistema atinge um grau energético 
suficiente para abrir os anéis do grupo epóxi e começa a reagir, iniciando reações de 
reticulação em etapas. Para este sistema, a dependência das constantes cinéticas com a 
temperatura pode ser descrita pelas equações de Arrhenius e, geralmente, aumenta-se a 
temperatura da reação, de maneira a aumentar a velocidade da cura. A temperatura 
máxima de reação é próxima a 200°C, temperatura a partir da qual começa a ocorrer 
oxidação da resina. 

O interesse por este sistema surgiu a partir de um trabalho prévio desenvolvido no 
departamento de polímeros da Universidade de Bayreuth, na Alemanha, como parte de 
um estágio. O referido trabalho fez parte de um projeto visando o estudo das 
propriedades do sistema durante a reação de cura e tinha como objetivo otimizar o ciclo 
de cura de maneira a minimizar o tempo de reação, satisfazendo algumas condições pré-
estipuladas, mais precisamente a temperatura de transição vítrea. Sendo assim, para cada 
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novo ciclo de cura se fazia necessário a preparação dos espécimes, a reação destes na 
temperatura e tempo estipulado e a aferição da 
, sendo este um processo custoso, 

demorado e susceptível a erros experimentais. Ainda, se a 
 pré-estipulada mudasse 

devido à uma nova aplicação industrial, todo o processo de busca de um novo ponto de 
operação se repetia.  

Dessa maneira, surgiu a idéia de se construir um modelo matemático fenomenológico 
para simular o comportamento da resina durante a reação de cura, possibilitando prever 
a 
 como função do grau de reticulação. O trabalho foi realizado em parceria entre o 

Departamento de Polímeros da Universidade de Bayreuth e o Departamento de 
Engenharia Quimica da UFRGS. 

No contexto dos aspectos discutidos acima, foram definidos como objetivos do 
presente trabalho: i) desenvolver uma metodologia para estimação de parâmetros 
cinéticos do modelo fenomenológico a partir de dados de DSC; ii) analisar a adequação do 
modelo escolhido para a representação dos sistema epóxi em estudo, e iii) comparar os 
resultados encontrados para os parâmetros cinéticos com dados apresentados na 
literatura para outros sistemas epóxi. 
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2 Conceitos Fundamentais e Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Resinas Epóxi 

Resinas epóxi são polímeros termofixos caracterizados pela presença do grupo óxido 
de etileno, comumente chamado de epóxi, mostrado na Figura 2.1: 

 

Figura 2.1: Grupo Epóxi 

Em 1927, foram realizadas as primeiras tentativas de preparo destas resinas nos 
Estados Unidos, baseadas na reação entre epicloridrina e bisfenol-A. Nove anos mais 
tarde, conseguiu-se efetivamente sintetizar a primeira resina epóxi comercial, o éter 
diglicidílico de bisfenol-A , cuja sigla é DGEBA, a partir dos mesmos reagentes (PASCAULT, 
J-P., WILLIAMS, R.J.J., 2010). O DGEBA é apresentado na Figura 2.2, onde o índice n 
representa o número de unidades repetitivas na cadeia, sendo, portanto, um parâmetro 
representativo do tamanho da cadeia e, consequentemente, da sua massa molar.  

 

Figura 2.2: Éter diglicidílico de bisfenol-A (DGEBA) 

Estas resinas geralmente são líquidos que apresentam uma elevada viscosidade na 
temperatura ambiente. Apesar de existirem algumas resinas epóxi que diferem em 
relação à composição das cadeias por serem sintetizadas a partir de diferentes reagentes, 
todas elas apresentam o grupo epóxi na posição terminal. A concentração média de 
grupos epóxi presente nas cadeias é expressa em EEW (Equivalent Epoxy Weight, ou 
massa equivalente em epóxi, em português), sendo essa dada como a massa molar da 
resina dividido pelo número de anéis epóxi por molécula. Normalmente, este valor fica na 
faixa entre 200 e 500 g/eq. 

 

2.2 Características da Reação  

2.2.1 Mecanismo 

A reação de cura destas resinas se dá por etapas, sendo promovida basicamente 
devido à abertura do anel epóxi. Este é o ponto da cadeia onde os monômeros deverão se 
ligar, formando uma estrutura reticulada. Para algumas resinas, é necessária a utilização 
de agentes de cura, que têm como função promover estas ligações de reticulação. Os 
grupos epóxi podem reagir com aminas, fenóis, mercaptanos, isocianatos ou ácidos. 
Destes, as aminas são os agentes de cura mais utilizados por apresentarem alta 
funcionalidade, caracterizando estas reações como epóxi-amina. Devido a presença de 
duas aminas primárias nas posições terminais da molécula, o que confere um grau de 
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funcionalidade igual a 4, destaca-se como agente de cura a 4,4’-diamino-difenil-sulfona 
(4,4’-DDS), cuja estrutura é representada na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: 4,4’-DDS 

A reação entre o grupo epóxi e os grupos amina presentes no agente de cura ocorre 
através de dois passos consecutivos de reação, que podem ser visualisados na Figura 2.4. 
No primeiro passo, o nitrogênio da amina primária reage com o carbono terminal do 
grupo epóxi, resultando na formação de um grupo hidroxila ligado ao carbono interno do 
anel, com o grupo amina passando de primário a secundário. A medida que a reação vai 
progredindo, os grupos hidroxila que vão sendo formados passam a autocatalisar a cura 
da resina, influenciando tanto as reações envolvendo aminas primárias como aquelas 
com as aminas secundárias formadas durante o processo. 

 

Figura 2.4: Mecanismo das reações epóxi-amina 

No esquema da Figura 2.4,	�"	representa a constante de reação da amina primária 
com o grupo epóxi e �# da amina secundária. Estudos prévios mostraram que a primeira 
reação ocorre aproximadamente duas vezes mais rápido do que a segunda, o que resulta 
na constante �" ser equivalente ao dobro de �# (FINZEL, M. C. et. al, 1995). Isto acontece 
devido à probabiblidade de colisão da amina primária ser duas vezes maior (existem dois 
hidrogênios livres) do que na amina secundária, que possui apenas um hidrogênio livre. 
Esta hipótese foi levada em consideração na modelagem do sistema, como será mostrado 
nas equações cinéticas da reação.  

A evolução da reação geralmente é expressa pelo aumento do grau de reticulação da 
resina, que está diretamente relacionado a reação dos grupos epóxi conforme está 
demonstrado na relação abaixo. 

 �� 	= ��� ∙ (1 − �) (2.1) 

Quando existe um excesso de grupos epóxi ou quando a amina secundária apresenta 
baixa reatividade, pode ocorrer uma reação paralela de eterificação, também chamada de 
homopolimerização, que compete com as reações epóxi-amina. Esta reação é mostrada 
na Figura 2.5. Foi verificado que, em condições estequiométricas entre reagentes, esta 
reação não ocorre de maneira considerável (FINZEL, M. C. et. al, 1995).  
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Figura 2.5: Reação de eterificação 

 

2.2.2 Efeitos Difusivos 

A medida que a reação avança, as reticulações da matriz polimérica vão aumentando, 
o que eleva a viscosidade do sistema e faz com que a mobilidade das cadeias diminua. 
Quando a reação atinge o ponto de gel, ocorre o fenômeno morfológico de gelificação, 
onde o polímero passa de um estado líquido viscoso para um gel elástico. Segundo a 
teoria de Flory-Stockmayer, para a reação entre grupos epóxi bifuncionais e aminas 
tetrafuncionais, o grau de reticulação no ponto de gel é cerca de 58%, sendo aceito um 
erro em torno deste valor devido à não igualdade na reatividade entre aminas primárias e 
secundárias (MOUNIF, E. et. al., 2007). Neste momento, a viscosidade do meio tende ao 
infinito, e a mobilidade dos monômeros passa a ser tão baixa que a difusão passa a 
controlar as taxas de reação. Assim, se faz necessário contabilizar este efeito nas taxas de 
reações através do fator +, que pode ser definido como função do grau de reticulação (�) 
através da seguinte equação (CHERN, C.-S, POEHLEIN, G.W., 1987): 

 + = "
",	�-(./.0) (2.2) 

onde C é uma constante e �� representa o grau de reticulação quando se forma uma rede 
polimérica tridimensional, se situando em torno do ponto de gel. 

 

2.2.3 Cinética da Reação 

As equações diferenciais que regem a dinâmica da reação química para o sistema em 
estudo são descritas abaixo em função dos grupos funcionais, sendo de primeira ordem 
em relação a cada um deles. Desta forma, as equações cinéticas envolvidas são as 
seguintes: 

 − 123456
1� = 2 ∙ �� ∙ ��� ∙ �� ∙ +	 (2.3) 

 − 1(348)
1� =	−2 ∙ �� ∙ ��� ∙ �� ∙ + + �� ∙ ��� ∙ �� ∙ +	 (2.4) 

 
1(34:)
1� = �� ∙ ��� ∙ �� ∙ +	 (2.5) 

 
1(3;<)
1� = 2 ∙ �� ∙ ��� ∙ �� ∙ + + �� ∙ ��� ∙ �� ∙ +	 (2.6) 

 − 1(3=)
1� = 	2 ∙ �� ∙ ��� ∙ �� ∙ + + �� ∙ ��� ∙ �� ∙ +	 (2.7) 

onde �� representa a constante de reação, ou velocidade específica, da reação de um 
grupo epóxi com o hidrogênio dos grupos amina. Com relação às constantes de reação �" 
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e �#  apresentadas anteriormente, são válidas as relações �# =	�� e 	�" =	2��, devido à 
questão da probabiblidade de colisões das aminas já discutida. ���, ���, ���, ��� e �� são 

respectivamente as concentrações de grupos aminas primária, amina secundária, amina 
terciária, hidroxila e epóxi. O fator + representa a influência da barreira difusiva na 
reação, podendo assumir valores entre 0 e 1. As unidades de concentração são dadas em 
equivalentes por grama, que representa o número de grupos funcionais dividido pela 
massa total do reagente. Assim, a concentração inicial de grupos epóxi e de aminas 
primária é igual quando se parte de uma mistura estequiométrica.  

Como discutido anteriormente, a medida que a reação ocorre, grupos hidroxilas vão 
sendo formados a cada anel epóxi que reage. Estes radicais passam a autocatalisar a 
reação, aumentando a velocidade específica da mesma. Assim, a velocidade específica de 
reação pode ser expressa em função dos grupos hidroxila através da equação mostrada a 
seguir, sendo �� a constante de reação não catalisada e �� a constante de reação 
autocatalisada. 

 �� = �� + (��� ∙ ��)	 (2.8) 

 Ainda, estas constantes de reação são função da temperatura, podendo esta 
dependência ser descrita pela equação de Arrhenius na seguinte forma: 

 �� = �� ∙ >?
@4A
B.D 	 (2.9) 

 �� = �� ∙ >?
@40
B.D 	 (2.10) 

 

2.3 Evolução dos parâmetros estruturais da resina durante a reação 

2.3.1 Temperatura de Transição Vítrea 

Durante a polimerização de uma resina epóxi, outro fenômeno que também pode 
ocorrer é a vitrificação. Isto acontece quando a 
 se torna superior a temperatura de 

cura da amostra, formando uma estrutura vitrificada e rígida. Este efeito pode ocorrer 
tanto em curas isotérmicas quanto não isotérmicas, e também antes ou depois da 
gelificação, visto que os fenômenos são independentes. O diagrama de Gillham 
(Figura 2.6), conhecido como TTT (Time-Temperature-Transformation), permite prever as 
transformações físicas que o polímero sofrerá e o estado físico em que ele se encontrará 
durante o ciclo de cura (DAVÉ, R. S., LOOS, A. C., 2000). 
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Figura 2.6: Diagrama de Gillham (adaptado de DAVÉ, R. S., LOOS, A. C., 2000) 

 Para prever a evolução da 
 com o avanço de reação, utiliza-se a equação de 

DiBennedeto (DIBENEDETTO, A. T. 1987):  

 
EF?EF;
EF;

=
G@�@�?

H�
H�

I∙J

"?G"?H�
H�

I∙J
	 (2.11) 

onde as razões 
��
��

 e  
��
��

 são parâmetros constantes que mensuram respectivamente a 

energia e mobilidade das cadeias, e o termo 
� representa a temperatura de transição 

vítrea inicial da resina, quando esta ainda não foi curada. 

 

2.4 Técnicas de Monitoramento da Cura 

A única maneira de se validar modelos cinéticos é medindo a evolução da reação em 
função do tempo e da temperatura. Isto pode ser feito tanto em nível macroscópico 
quanto em microscópico através da monitoração da variação das propriedades químicas, 
físicas, mecânicas, elétricas e térmicas com o tempo. As técnicas mais utilizadas são 
apresentadas a seguir. 

 

2.4.1 DSC 

Esta é sem dúvida, a técnica mais utilizada para se obter o grau de reticulação como 
função da temperatura e do tempo. Ainda, ela permite a obtenção do calor específico e a 

 do sistema em questão. Baseia-se na diferença de potencial (convertida em fluxo de 

calor) necessária para manter em equilíbrio térmico o sistema investigado e uma amostra 
de referência, ambas colocadas em um calorímetro. Geralmente, se procede realizando a 
reação de cura isotermicamente, visto que neste caso todo o calor liberado será 
proveniente da reação exotérmica, já que não haverá calor sensível de aquecimento ou 
resfriamento. A varredura prossegue até que se atinja o estado estacionário, onde não há 
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mais calor sendo liberado e se atingiu o equilíbrio térmico, como mostra a Figura 2.7 
(FINZEL, M. C. et. al, 1995).  

 

Figura 2.7: Varredura isotérmica de DSC (adaptado de FINZEL, M. C. et. al, 1995) 

Integrando-se então esta curva, se obtém o calor total liberado nesta reação, que 
pode ser relacionado ao grau de reticulação final da amostra. Vale lembrar que não há 
garantia de que o calor total liberado em uma varredura isotérmica corresponda a uma 
amostra 100% curada, pois parâmetros morfológicos como vitrificação e gelificação 
podem impedir a propagação da reação em determinadas condições, como já foi 
discutido. Com este parâmetro, é possível então converter o calor em grau de reticulação 
para qualquer instante de tempo segundo a seguinte equação mostrada a seguir.  

 α = "	
LM:;:4N

∙ O �(�) P� (2.12) 

onde ΔH����! corresponde ao calor total liberado na reação quando se obtém um grau de 
reticulação igual a 1.  

Para se obter a 
 de uma resina, realiza-se uma varredura dinâmica de aquecimento 

do sistema curado em questão. Como a transição vítrea é caracterizada por uma mudança 
de estado energético na estrutura das cadeias poliméricas, haverá uma mudança de 
inclinação na curva do calor liberado exatamente na temperatura onde esta ocorre, 
caracterizando a 
 do sistema. A Figura 2.8 mostra um exemplo de varredura dinâmica 

de uma resina epóxi visando à obtenção da 
 da mesma. No caso, esta 
 corresponde a 

uma amostra não curada, devido à presença da curva exotérmica de reação (SII 
NanoTechnology, Application Brief, TA n°8, 1983). 
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Figura 2.8: Obtenção da 
 de uma resina epóxi via DSC (SII NanoTechnology, Application 

Brief, TA n°8, 1983) 

 

2.4.2 FTIR 

A espectroscopia no Infraermelho é uma técnica instrumental que visa medir a 
intensidade de vibrações entre ligações de grupos funcionais na região energética do 
infravermelho. Baseia-se na emissão de luz na região do espectro de 400 a 4000 cm-1, e a 
partir da relação entre energia emitida e absorvida , permite identificar a intensidade com 
que cada grupo funcional absorve na sua banda energética característica, o que é uma 
medida indireta da sua concentração no meio. Alguns aparelhos apresentam a 
possibilidade de realizar a cura no próprio equipamento, monitorando diretamente a 
absorção de grupos amina e epóxi com o tempo. Mas em geral se utiliza este 
equipamento para medir o quanto estes grupos funcionais ainda absorvem após uma 
reação de cura (FINZEL, M. C. et. al, 1995).  

 

2.5 Estudos prévios focados na modelagem da reação de curas de resinas epóxi 

Na literatura, encontram-se diversos modelos de caráter empírico para descrever as 
reações de cura de sistemas epóxi. Estes são baseados somente no grau de reticulação 
das cadeias poliméricas, tendo como vantagem o número reduzido de parâmetros e a 
facilidade de obtenção destes, visto que envolvem somente o acompanhamento do grau 
de reticulação ao longo do tempo, e não da concentração de grupos funcionais (DAVÉ, R. 
S., LOOS, A. C., 2000).  

O modelo mais simples é o de ordem-n, apresentado a seguir.  

 
1J
1� = �(
) ∙ (1 − �)Q (2.13) 

Este foi proposto em 1970 por R.B. Prime, representando um sistema composto por 
DGEBA e 1,3-diaminobenzeno como agente de cura, para o qual os parâmetros foram 
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obtidos via experimentos dinâmicos de DSC. Em 1971, o mesmo sistema foi apresentado 
por M.A. Acitelli et. al, com parâmetros estimados por experimentos isotérmicos de DSC. 
Os valores de parâmetros reportados nesses trabalhos são apresentados na Tabela 2.1  
(DAVÉ, R. S., LOOS, A. C., 2000). 

Tabela 2.1: Parâmetros de Arrhenius sugeridos para o modelo da Equação 2.13 

Modelo n Ea [kJ/mol] A [s
-1

] 

R.B. Prime, 1970 0,9 56,09 8x10
3 

M.A. Acitelli et. al., 
1971 

2,3 para T=23°C e 1 
para T=157°C 

51,5 2,14x104 

 

Já em 1979, foi proposto por A. Dutta e M.E. Ryan um modelo autocatalítico, que 
possui este nome devido a levar em conta o efeito da autocatálise do sistema. O modelo 
é apresentado abaixo. Este modelo introduz uma constante de reação para mensurar este 
efeito mencionado, e é o mais utilizado hoje em dia (DUTTA, A., RYAN, M. E., 1979). 

 
1J
1� = (R" +	R#. �S) ∙ (1 − �)Q (2.14) 

Ainda, em 1980, foi proposto por J.M. Barton outro tipo de modelo empírico, utilizado 
para representar o sistema entre DGEBA e di-4-aminofenil-sulfona. Os parâmetros deste 
modelo foram obtidos tanto por experimentos isotérmicos quando dinâmicos de DSC, e o 
mesmo é representado pela equação abaixo (DAVÉ, R. S., LOOS, A. C., 2000): 

 
1J
1� = (�T + �" ∙ � + �# ∙ �#) ∙ (1 − �)Q (2.15) 

onde cada parâmetro �U  é função da temperatura através da equação de Arrhenius. 

Existem ainda outras variações destes modelos, como a apresentada por Witold 
Brostow e Nathaniel M. Glass (2002) para o sistema formado pela resina de 
tetraglicidilico–4, 4'–diaminodifenil-metano e DDS, como agente de cura (DAVÉ, R. S., 
LOOS, A. C., 2000).  

 
1J
1� = � ∙ �S ∙ (1 − �)Q (2.16) 

Porém, como estes modelos não levam em conta a concentração de grupos 
funcionais, eles não permitem uma descrição detalhada do sistema, impossibilitando, por 
exemplo, analisar as reações concorrentes entre aminas primária e secundária ou 
distinguir entre as reações epóxi-amina e as de homopolimerização, no caso de se partir 
de uma mistura não estequiométrica entre os reagentes. Além disso, alguns modelos 
empíricos simplificados não levam em conta diretamente efeitos difusivos e 
autocatalíticos do sistema, o que restringe as possibilidades de otimização do sistema. 
Sendo assim, para um estudo completo destes sistemas, verifica-se a necessidade de uma 
modelagem fenomenológica baseada na cinética do sistema reacional. 

O primeiro trabalho a considerar a cinética completa de reação na modelagem da 
reação de resinas epóxi foi publicado por Finzel et. al. (1995). Estes autores utilizaram um 
modelo fenomenológico descrito pelas Equações 2.3 a 2.7, juntamente com a equação de 
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DiBennedeto (Equação 2.11) para prever a evolução da 
 com o avanço de reação e a 

equação de WLF (William-Landel-Ferry) modificada para o fator difusivo: 

 + = e	WG
/DXDF;
-XD/DF;,

D/DF
-XD/DFI (2.17) 

O modelo foi aplicado para o estudo de um sistema DGEBA/DDS em proporções 1/2, 
1/1 e 2/1, utilizando grades com as seguintes características: resina DGEBA DER 332, 
produzida pela Dow Company, com massa molar de 173 g/eq, e agente de cura DDS da 
Aldrich Chemicals com massa molar de 62 g/eq. Estimaram-se os parâmetros cinéticos 
dividindo-se o calor de reação (obtido por DSC) pela concentração de reagentes (obtido 
por FTIR dinâmico), obtendo-se assim as constantes de reação. Para isso, foi utilizado um 
espectrofotômetro com o software HOTCELL, que realizou 37 varreduras de FTIR 
enquanto a reação ocorria no próprio equipamento. O calor total de reação foi retirado 
da literatura. Os parâmetros da equação de DiBennedetto foram estimados utilizando 
dados de 
 obtidos a partir de experimentos dinâmicos de DSC. As predições do modelo 

apresentaram boa concordância com os valores de graus de reticulação determinados 
pelas varreduras dinâmicas de FTIR. A partir dos resultados obtidos, os autores 
verificaram também a ausência de reações de homopolimerização para uma relação 
estequiométrica entre os reagentes. Este trabalho se mostrou extremamente útil para 
estudos puramente comparativos de reações epóxi-amina, tendo sido citado em diversos 
trabalhos posteriores nos quais outros sistemas foram analisados (SBIRRAZZUOLI, N. et. 
al., 2006; MUNZ, M. et. al., 2005). Os valores dos parâmetros reportados Finzel et. al. 
(1995) são dispostos na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2: Parâmetros do sistema DGEBA/DDS na proporção 1:1 (FINZEL, M. C. et. al, 
1995) 

Temperatura 

[°C] Eau [kJ/mol] Eac [kJ/mol] 

Au 

[eq/(g.s)] 

Ac 

[eq
2
/(g

2
.s)] B [ ] C [°C] 

140 69,18 57,34 8,04×106 3,36×106 4,878 25 

160 69,18 57,34 8,04×106 3,36×106 5,330 25 

180 69,18 57,34 8,04×106 3,36×106 6,216 25 

200 69,18 57,34 8,04×106 3,36×106 6,900 25 

 

Apesar da estimação de parâmetros utilizada por Finzel et. al. ter resultado em uma 
boa representação dos dados experimentais, o modelo não pode ser estendido a outras 
temperaturas, visto que o parâmetro B é dependente desta variável, impactando 
diretamente no fator difusivo.  

A boa adequação do modelo cinético proposto por Finzel et. al. na representação dos 
dados experimentais de conversão para as três formulações de resina epóxi analisadas 
pelos autores sugere que a aplicação deste modelo possa ser estendida a outros sistemas 
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epóxi. Apesar disto, não foram encontrados na literatura outros trabalhos nos quais o 
modelo de Finzel et al. tenha sido utilizado para representar diferentes sistemas epóxi. A 
maioria dos trabalhos mais recentes focados na análise cinética deste tipo de sistema têm 
focado sua atenção no efeito específico de algum reagente ou a influência da presença de 
cargas em algum passo específico da reação de cura, sem, no entanto, analisar o modelo 
cinético completo ou estimar valores de constantes cinéticas para o sistema. Mesmo 
assim, muitos destes trabalhos citam o trabalho de Finzel et. al. como referência para 
fazer inferências sobre o comportamento geral do sistema, tais como condições para 
ausência de homopolimerização, presença de autocatálise e da possibilidade de 
desprezar a formação do par iônico alcóxido – amônio quaternário. (SBIRRAZZUOLI, N. et. 
al., 2006; MUNZ, M. et. al., 2005). 

Por outro lado, cabe mencionar que a metodologia de estimação dos parâmetros 
cinéticos apresentada por Finzel et. al. requer o acompanhamento das concentrações de 
todos os tipos de grupos funcionais presentes no meio durante a reação, utilizando dados 
de FTIR dinâmico, no qual varreduras periódicas automáticas do espectro de 
infravermelho são realizadas com o uso de um software específico. Também não foram 
encontrados na literatura trabalhos que analisem a possibilidade de estimação dos 
parâmetros cinéticos do modelo de Finzel et. al. através de dados de DSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEQUI / UFRGS – Rodrigo Ruzicki Corsetti 13

3 Metodologia 

 

3.1 Modelagem 

O modelo matemático fenomenológico foi escrito na plataforma EMSO, pois dentre as 
possibilidades de simuladores, este foi o que se mostrou a alternativa preferível, pois 
possui todos os recursos necessários utilizando uma linguagem de programação própria, 
que por ser descritiva, torna muito mais fácil a construção de modelos matemáticos. 
Além disto, este software possui uma ferramenta para a estimação de parâmetros a partir 
de dados experimentais, que fornece ainda parâmetros estatísticos referentes à 
qualidade das estimações. 

 

3.1.1 Balanço de Massa 

O balanço de massa do modelo utilizou como volume de controle um reator em 
batelada, onde ocorre a reação de cura. Sendo assim, não existem correntes de entrada 
nem de saída, e a taxa de variação de massa é puramente igual à taxa de reação. Este 
balanço foi descrito em função da concentração de grupos funcionais, tendo como 
unidade equivalentes por grama. As equações diferenciais que regem a dinâmica da 
reação são aquelas apresentadas nas Equações 2.3 a 2.7. Como condição inicial, 
utilizaram-se os valores apresentados na Tabela 3.1: 

Tabela 3.1: Concentrações iniciais de grupos funcionais (em eq/g) 

Y�Z[á]>� ��� ��� ��� ��� ��  

�(� = 0) 0,00398 0 0 0 0,00398 

 

3.1.2 Balanço de Energia 

Para o cálculo da conservação de energia, levou-se em conta o calor dissipado pelo 
forno e o calor liberado pela reação, representados por Q e $%, respectivamente. O 
balanço global de energia é simplificado devido à ausência de correntes de entrada e 
saída, e a taxa de variação de temperatura fica representada da seguinte forma: 

 
1E
1� =

(_`,_)
S∙35

 (3.1) 

onde m e �� representam a massa e o calor específico da resina como um todo. A 

condição inicial é T(t=0)= 110°C, temperatura que fornece a energia suficiente para que 
os reagentes comecem a reagir. O calor dissipado pelo forno foi representado por uma 
função if simulando um controlador liga-desliga, que correlaciona a temperatura 
especificada (setpoint) para a reação de cura com a potência dissipada, sendo que 
quando a temperatura do forno é diferente do setpoint, o forno liga, e quando as 
temperaturas se igualam, o forno desliga. O calor de reação é diretamente proporcional a 
taxa de reação, como representa a equação seguinte: 

 $% = ΔH����! ∙ 13=1� ∙ a (3.2) 
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3.1.3 Equações Complementares 

Além dos balanços de massa e energia, foi necessário definir outras equações para 
que todas as variáveis pudessem ser integradas durante toda a simulação. 

Para as constantes de reação, utilizou-se a Equação 2.8 para representar a 
dependência da velocidade específica com a concentração de grupos hidroxila. Já as 
Equações 2.9 e 2.10 representam a relação de Arrhenius entre as constantes de reação 
catalisada e não catalisada com a temperatura. O grau de reticulação foi expresso em 
função da concentração de grupos epóxi a partir da Equação 2.1. Para quantificar o efeito 
de difusão na reação, fez-se uso da Equação 2.2 que relaciona o fator difusivo com o grau 
de reticulação. Optou-se por utilizar esta equação devido ao fato da não necessidade de 
se definir um parâmetro diferente para cada temperatura, o que permite a aplicação do 
modelo completo em diferentes condições de processamento. Isto é possível, pois a 
equação define f a partir da proximidade do grau de reticulação com o ponto de gel, 
enquanto a equação utilizada por Finzel et. al. baseava-se na proximidade da temperatura 
com a 
.  A última equação representada no modelo foi a de DiBenedetto (Equação 

2.11), correlacionando a 
	também com o grau de reticulação. 

 

3.1.4 Análise de graus de liberdade 

A partir das equações descritas, foi necessário realizar uma análise dos graus de 
liberdade deste sistema, para sua implementação no EMSO. Este procedimento permitiu 
classificar todos os termos envolvidos na modelagem entre equações, parâmetros, 
especificações ou forças motrizes. Ou seja, cada termo que aparece nas equações terá 
seu valor definido ou por uma equação, ou será uma constante, ou parâmetro constante 
para este sistema em particular ou será uma especificação deste processo. A importância 
desta etapa é verificar todos os parâmetros que deverão ser estimados para que este 
modelo possa ser simulado. A Tabela 3.2 apresenta essa classificação. 

Tabela 3.2: Análise dos graus de liberdade 

Equações Especificações Constantes Parâmetros 

���, ���, ���, ���, ��, ��, 

��, ��, T, Q, $%, α, f, 
 

���, m, t R 

��, ��, ���, ���, ��, 
�, 
��
��
, ����, C, �� ,  ������!  

 

Ou seja, as variáveis ���, ���, ���, ���, ��, ��, ��, ��, T, Q, $%, α, f e 
 serão 

definidas a partir das equações anteriormente descritas. 
���, m e t serão especificadas 
como sendo a temperatura de cura, massa de resina e tempo de cura, respectivamente. A 
constante R é a constante global dos gases, cujo valor é o mesmo em qualquer sistema. E 

��, ��, ���, ���, ��, 
�, 
��
��
, ����, C, �� e  ������!  são os parâmetros que deverão ser 

estimados para este processo em particular, cujo procedimento experimental de 
obtenção será descrito a seguir. 
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3.2 Experimental 

3.2.1 Preparo da resina não curada 

O sistema investigado era composto pela resina EpikoteTM 828, um grade de epóxi 
DGEBA com massa molar de 189 g/eq fabricada pela Momentive, e como agente de cura 
o composto 4,4’-DDS, com pureza de 98% e massa molar 62 g/eq. Para este sistema, foi 
definido utilizar a proporção 1:1 em termos de grupos funcionais, de maneira que 
houvesse um grupo epóxi para cada grupo amina primária. Esta proporção 
estequiométrica foi escolhida em virtude de se evitar a reação de homopolimerização e 
para se obter um elevado grau de reticulação. Assim, para uma massa de 10 g de DGEBA 
e, considerando-se as massas molares dos dois componentes, foi determinada a utilização 
de uma massa de 3,28 g de  4,4’-DDS para obter uma mistura 1:1. 

Após terem sido pesados individualmente, os reagentes foram misturados em um 
equipamento de mistura centrífuga, a 3500 RPM por 2 minutos, resultando em uma 
mistura homogênea do sistema não curado. 

 

3.2.2 Obtenção do ������!  
O primeiro procedimento experimental realizado foi a obtenção do parâmetro 

ΔH����!, o calor de reação de uma amostra 100% curada, sendo este necessário para 
utilizar a Equação 2.12 e obter o grau de reticulação em função do tempo para cada 
temperatura. Para se obter este parâmetro, foi realizado o seguinte  procedimento: 
realizar duas varreduras dinâmicas consecutivas com baixas taxas de aquecimento de 
maneira a dar tempo suficiente para a amostra curar, ultrapassando a 
 e realizando 

pós-cura da mesma. Somando-se todo o calor liberado na reação, obtém-se o parâmetro 
desejado. Ainda, para garantir que a amostra foi totalmente curada, realizou-se análises 
de FTIR antes e depois da cura, para se verificar a eliminação total da banda de absorção 
do grupo epóxi. 

Primeiramente, uma amostra da resina não curada foi analisada por FTIR, de maneira 
a se identificar o pico de absorção do grupo epóxi e medir a sua intensidade. Três 
varreduras foram realizadas entre 400 a 4000 cm-1, focando no pico característico do 
grupo epóxi, em torno de 915 cm-1. O objetivo era comparar este pico antes de depois da 
cura da resina, pois no caso de uma amostra 100% reticulada partindo-se de uma mistura 
estequiométrica, não deve haver mais absorção de grupos epóxi, visto que todos estes 
reagiram. Assim, pode-se confirmar que todo o calor liberado na reação corresponde a 
uma amostra totalmente reticulada. 

A amostra foi então encaminhada ao equipamento de DSC, aonde a cura da amostra 
foi realizada sob uma vazão de N2 de 50 mL.min-1, de maneira a evitar a oxidação da 
resina. O ciclo de cura foi dividido em três etapas, que foram as seguintes: 

1. Aquecimento de 25 a 300°C utilizando uma taxa de 2°C.min-1; 

2. Resfriamento imediato até 25°C, permanecendo nesta temperatura por 5 
minutos; 

3. Aquecimento de 25 a 300°C utilizando uma taxa de 10°C/min; 
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A primeira etapa de aquecimento foi utilizada para a cura da resina. Utilizou-se uma 
baixa taxa de aquecimento para o sistema ter tempo suficiente para completar a reação. 
O limite superior de temperatura de 300°C foi escolhido para garantir que esta seria 
sempre superior a 
, que segundo a literatura seria de, no máximo 250°C, quando a 

resina se encontrasse totalmente curada. O segundo aquecimento foi realizado para 
verificar se ainda existia algum calor residual de reação. Ainda, a partir destas curvas, foi 
possível obter os calores específicos tanto da resina não curada como curada, o que 
permitiu a análise da variação do ΔH����!	com a temperatura. Este experimento ainda 
possibilitou o cálculo do calor específico da resina. 

Por último, realizaram-se mais três varreduras de FTIR para se averiguar a extinção 
total dos grupos epóxi. 

 

3.2.3  Obtenção de �(�, 
): varreduras isotérmicas de DSC 

Para obter os perfis de grau de reticulação durante a cura, foi necessário realizar 
experimentos isotérmicos de DSC em diferentes temperaturas. Como foi descrito 
anteriormente, este experimento permite calcular o grau de reticulação a partir do calor 
liberado na reação. As condições experimentais utilizadas foram as seguintes: 

• 140°C por 8 horas; 

• 160°C por 4 horas; 

• 180°C por 4 horas; 

• 200°C por 2 horas. 

A idéia foi abranger toda a faixa de temperatura usual de processamento dessa 
resina, dando tempo suficiente para as resinas atingirem o estado estacionário. Os 
tempos de cura foram baseados no trabalho de Finzel et. al. descrito anteriormente. Os 
dados de entalpia, temperatura e tempo foram registrados a aproximadamente cada 15 
segundos. Este procedimento gerou dados que foram utilizados para a estimativa dos 
parâmetros ��, ��, ���, ���, C e �� 

 

3.2.4 Obtenção de 
 (�): varreduras dinâmicas de DSC 

Após as varreduras isotérmicas terem sido realizadas, as amostras curadas passaram 
por uma última varredura de DSC, objetivando a obtenção da 
 das mesmas. As 

amostras foram aquecidas a uma taxa de 10°C/min, de 25 até 300°C. Como discutido 
anteriormente, a 
 foi localizada devido a uma mudança na inclinação na curva do calor 

liberado. Este procedimento permitiu estimar os parâmetros 
��
��
	>	 ����. 

4 Resultados e Discussão 
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4.1 Estimativa dos parâmetros 

4.1.1 Calor de Reação 

O calor total de reação foi obtido a partir da integração da curva de energia liberada 
na cura completa da resina, descrita na seção anterior. O resultado da primeira etapa de 
aquecimento é mostrado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Calor liberado na reação de cura de 25 a 300°C 

Apesar de esta ser uma reação exotérmica, por convenção o pico exotérmico cresce 
no sentido positivo do eixo y. Pelo gráfico, nota-se que a reação ocorre aproximadamente 
entre as temperaturas de 110 e 280°C, conforme indicado pelo pico que se forma nesta 
região. Assim, entre estas temperaturas, fez-se uso de uma spline para integrar o calor 
em relação ao tempo na área delimitada pela curva entre os dois valores de temperatura 
mencionados. O uso desta função matemática foi essencial para obter o valor correto da 
área, visto que a linha de base não está centrada em zero devido à problemas de 
calibração do equipamento, o que geraria erro se integrada com outros métodos. Os 
dados deste experimento também foram utilizados para obtenção do calor específico da 
resina não curada, utilizando-se o intervalo de temperatura antes da reação. 

Como citado anteriormente, esta amostra passou por um novo ciclo de aquecimento 
de maneira a verificar se ainda havia moléculas para reagirem, caracterizando uma reação 
de pós-cura. Também se utilizou estes dados para a obtenção do calor específico como no 
experimento anterior, sendo neste caso o �� do produto. O gráfico gerado a partir do 

segundo aquecimento é mostrado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2: Calor liberado na reação de pós-cura de 25 a 300°C 

Nota-se que ainda há uma contribuição exotérmica, mesmo que muito pequena, na 
região em torno de 150°C. Esta pequena parcela também foi integrada por uma spline e 
somada à parcela anterior. Assim, o calor total de reação obtido foi de 368,87 J/g. Para 
garantir que este calor corresponde a resina 100% curada, realizou-se varreduras de FTIR 
antes e depois da cura desta para verificar se os grupos epóxi haviam sido totalmente 
consumidos. A banda de absorção destes grupos funcionais é em torno de 915 cm-1. A 
Figura 4.3 apresenta um comparativo das duas varreduras, sendo que a curva com pico 
em 915 cm-1 representa a amostra antes da cura e outra representa a amostra já curada. 
Pelos espectros, fica claro que os grupos epóxi foram consumidos quase que na sua 
totalidade. Não foi possível integrar a área referente a banda destes grupos na amostra 
curada, visto que não se formou um pico definido na região de interesse. 

 

Figura 4.3: Varreduras de FTIR antes e depois da cura 

A última verificação realizada foi com relação a se existe dependência entre o calor de 
reação e a temperatura. Segundo a equação de Kirchhoff, se existir uma diferença 
considerável entre os calores específicos dos reagentes e produtos, leva-se em conta esta 
equação na modelagem.  
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1LMbcbde

1E = ��� (4.1) 

Para averiguar isto, calcularam-se os calores específicos a partir das duas curvas de 
aquecimentos dos experimentos anteriores, o primeiro ciclo sendo da resina não curada, 
que neste caso é o reagente, e o segundo sendo da resina curada, que é o produto. O 
procedimento consistiu primeiramente em integrar a taxa de calor no tempo para se 
obter a energia total, para então montar um gráfico desta contra temperatura. O calor 
especifico é então a derivada desta curva quando há somente calor sensível, ou seja, 
somente na região onde há puramente aquecimento. A Figura 4.4 mostra as duas curvas 
de aquecimento integradas no tempo, onde na curva inferior está representada a resina 
não curada e na superior a curada. Optou-se por comparar os calores específicos entre as 
temperaturas de 25 e 50°C, onde se está bem distante das temperaturas de início de 
reação. Além disso, mediu-se o calor específico do produto em temperaturas mais 
elevadas para garantir que esta propriedade não varia significativamente com a 
temperatura. Nota-se que nesta região as inclinações das curvas são exatamente iguais, o 
que permite desconsiderar o termo ��� e considerar o calor de reação como constante 

com a temperatura. Vale observar que a curva inferior tem uma mudança de inclinação 
devido à reação de cura, que libera calor de reação. Já a curva superior, que representa a 
amostra totalmente curada, não muda consideravelmente a sua inclinação devido à 
predominância somente de calor sensível. 

 

Figura 4.4: Curvas de aquecimento da amostra não curada e da amostra 100% curada 

A Tabela 4.1 apresenta os parâmetros estimados nesta etapa. 

Tabela 4.1: Parâmetros referentes ao balanço de energia estimados 

Parâmetros ������!  [J/g] �� [J/(g∙K)] 

Valor 368,87 1,791 
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4.1.2 Processamento de dados e equacionamento 

De posse do calor total de reação, foi possível então obter os dados de grau de 
reticulação em função do tempo a partir dos experimentos isotérmicos, com base na 
Equação 2.12. A Figura 4.5 mostra, como exemplo, a curva de calor por tempo obtida na 
varredura de DSC realizada isotermicamente na temperatura de 140 °C. Esta curva tem o 
formato que era esperado, apresentando um pico de calor no início da reação, onde a 
taxa de reação é máxima, e se aproximando do estado estacionário quando o tempo 
tende ao infinito. Comportamento similar foi observado nos experimentos realizados nas 
temperaturas de 180 e 200°C. Os dados na temperatura de 160°C apresentaram um 
comportamento diferente do que era esperado, o que pode ter sido ocasionado por 
falhas nas medidas durante a reação. Como não foi possível realizar, em tempo hábil, 
repetição deste experimento, estes pontos foram descartados. 

 

Figura 4.5: Reação de cura isotérmica a 140°C por 8 horas 

De posse destes dados, obteve-se o grau de reticulação em função do tempo para 
cada temperatura de cura, utilizando a Equação 2.12. A Figura 4.6 mostra o 
comportamento do grau de reticulação para o mesmo experimento da Figura 4.5. Nota-se 
que o grau de reticulação final da amostra não chega a 100%.  

 

Figura 4.6: Grau de reticulação para a cura em 140°C por 8 horas 

Analisando-se os resultados dos três experimentos, nota-se que quanto maior a 
temperatura, maior o grau de reticulação da amostra para um mesmo tempo. Isto era 
esperado, visto que o aumento da temperatura faz com que a taxa de reação também 
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cresça, devido aos maiores valores de constantes cinéticas. A Tabela 4.2 apresenta os 
valores de α em cada um dos experimentos para um tempo de reação de duas horas. 

Tabela 4.2: Grau de reticulação em 2 horas de cura 

Temperatura de cura [°C] Grau de reticulação em 2 horas [%] 

140 68 

180 91 

200 98 

 

Assim, obteve-se dados de α em função do tempo para diferentes temperaturas, que 
foram utilizados para a estimação dos parâmetros. A estes dados, adicionaram-se as 
concentrações de grupos hidroxila para os mesmos instantes de tempo através da 
Equação 4.2:  

 ��� = ��� ∙ � (4.2) 

visto que cada grupo epóxi que reage forma um grupo hidroxila, como já foi discutido. 
Estes dados foram necessários devido a autocatálise do sistema, que impacta 
diretamente no cálculo das constantes de reação como foi mostrado na Equação 2.8. 

O procedimento seguinte foi escrever a equação diferencial de grupos epóxi em 
função do grau de reticulação, para poder adequar estes dados e estimar os parâmetros 
cinéticos. Assim, substitui-se a Equação 2.1 na Equação 2.7, resultando em: 

 
1J
1� = �� ∙ + ∙ (1 − �) ∙ (2��� + ���) (4.3) 

onde o termo (2��� + ���) ainda deve ser escrito em função de α. Para que isso fosse 

possível, foram obtidas três relações entre as concentrações de grupos funcionais a partir 
de uma análise das duas reações químicas envolvidas.  

A primeira relação obtida diz que a concentração de grupos epóxi inicial é igual a 
concentração inicial de aminas primárias. Esta informação já constava na Tabela 3.1, visto 
que se parte de uma mistura estequiométrica. Ela fica na forma representada na relação 
abaixo. 

 ��� = ���� (4.4) 

A segunda relação entre grupos funcionais diz que a concentração de grupos epóxi 
será dada em qualquer instante de tempo como a diferença entre aminas primária e 
terciária. Esta relação pode ser explicada a partir da seguinte análise: o consumo de 
grupos epóxi se divide entre as duas reações. Na primeira, a cada grupo epóxi consumido, 
consome-se um de amina primária. Na segunda reação, para cada epóxi que reage, 
forma-se uma amina terciária. Esta relação pode ser escrita matematicamente como: 

 (��� − ��) = (���� − ���) + ��� (4.5) 

e substituindo a Equação 4.4 na 4.5, chega-se a: 
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 �� = ��� − ��� (4.6) 

A última relação é a de que a soma das concentrações das aminas primária, 
secundária e terciária, em qualquer instante de tempo, deve ser sempre igual quantidade 
total de amina primária presente no início da reação. Isto permite escrever a seguinte 
relação: 

 ���� = ��� + ��� + ��� (4.7) 

Finalmente, após substituir as Equações 4.4 e 4.6 na Equação 4.7, chega-se na 
seguinte relação: 

 (�� +	���) = (2��� + ���) (4.8) 

onde se substitui a variável �� pela Equação 2.1, resultando na relação que pode ser 
substituída na Equação 4.3. 

 ��� ∙ (2 − �) = (2��� + ���) (4.9) 

Assim, chega-se na expressão final representada na Equação 4.10, que descreve a 
cinética das reações somente em função do grau de reticulação.  

 
1J
1� = �� ∙ + ∙ ��� ∙ (1 − �) ∙ (2 − �) (4.10) 

Esta equação substituiu a Equação 2.7 no modelo descrito no EMSO para se estimar 
os parâmetros envolvidos nas constantes de reação, juntamente com os dados 
experimentais de tempo, temperatura, grau de reticulação e concentração de grupos 
hidroxila. 

 

4.1.3 Parâmetros Cinéticos 

A estimação dos parâmetros cinéticos ��, ��, ���, ���, C e �� envolvidos nas 
equações diferenciais do sistema foi realizada utilizando-se o EMSO através da função 
estimate, disponível no pacote. A cada iteração, foram recalculados os parâmetros que se 
busca estimar, de maneira com que na convergência da função o erro entre os dados 
experimentais e os equivalentes calculados pelo modelo fosse o menor possível, tendo-se 
neste ponto a melhor estimativa possível dos parâmetros para este conjunto de dados. A 
função objetivo utilizada no EMSO para a estimação de parâmetros baseia-se no método 
de máxima verossimilhança. Com relação ao método iterativo, utilizou-se o método 
iterativo complex, também conhecido como uma variação do método dos poliedros 
flexíveis, simplex. Além disso, o programa fornece dados estatísticos que permitem 
verificar qualidade da estimativa, como a matriz de covariância. 

Como se dispunha de três conjuntos de dados, cada um em uma temperatura de cura 
diferente, optou-se por utilizar dois deles, 140 e 180°C, para a estimação dos parâmetros, 
e o outro, em 200°C, para a validação do mesmo. Esta escolha foi tomada visando analisar 
a adequação do modelo para uma condição fora dos limites dos dados utilizados (porém 
dentro da daixa de validade da modelagem, de 140 a 200°C), o que tende a ser mais 
crítico por se tratar de uma extrapolação. Aos dados experimentais, foram adicionados os 
desvios padrão referentes a cada uma das variáveis, informação requerida pela função 
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estimate do EMSO. Estes desvios foram calculados a partir de uma duplicata de um dos 
experimentos e corrigidos pelo desvio do modelo estimado com relação aos pontos 
experimentais. 

A partir de uma pré-comparação entre os dados experimentais e o modelo de Finzel 
et. al., notou-se que este representava bem os primeiros instantes da reação, divergindo 
a medida que o grau de conversão aumentava. Sendo assim, para a estimação, optou-se 
por não estimar os parâmetros de Arrhenius �� e ���, que modulam a constante de 
reação não catalisada e consequentemente responsável pelo início da reação, enquanto 
que os outros quatro parâmetros foram estimados. Esta hipótese foi bastante útil para 
esta etapa, visto que se houvesse a necessidade de se estimar os seis parâmetros ao 
mesmo tempo haveria uma correlação muito grande entre eles, já que estão envolvidos 
nas mesmas equações. Como estimativa inicial dos parâmetros cinéticos de Arrhenius, 
utilizaram-se os valores propostos por Finzel et. al. mostrados anteriormente na Tabela 
2.2. No tocante aos parâmetros difusivos, para αc  foi utilizado como estimativa inicial o 
valor de 0,577, calculado pela equação de Flory, e para C foi usado o valor de 50, a partir 
de uma média de valores apresentados por Wang e Lin (2000) para outros sistemas epóxi. 
A Tabela 4.3 apresenta as condições utilizadas para a estimação dos parâmetros. 

Tabela 4.3: Condições para a estimativa dos parâmetros cinéticos do modelo 

Parâmetro 

[unidade] 
Valor inicial Limite Inferior Limite Superior 

�� [eq2/(g2∙s)] 3,36×106 1×105 1×1011 
��� [J/mol] 57340 20000 100000 

C [ ] 50 1 100 

��  [ ] 0,577 0,3 0,9 

 

A estimação foi realizada sem erros, levando cerca de quatro minutos e resultando na 
convergência da função objetivo. Os parâmetros estimados são apresentados na 
Tabela 4.4, assim como os desvios padrão referentes a cada um destes. 

Tabela 4.4: Estimações e desvios padrão dos parâmetros cinéticos do modelo 

Parâmetro 

[unidade] 
Valor estimado Desvio padrão 

Desvio padrão 

percentual 

�� [eq2/(g2∙s)] 3,69×107 4,72×106 12,8% 

��� [J/mol] 51412 446,58 0,8% 

C [ ] 12,2292 0,232 1,8% 

��  [ ] 0,743 2,57×10-3 0,3% 

 

O desvio padrão máximo obtido na estimação foi referente ao parâmetro ��, de 
12,8%. Mesmo assim, os valores de desvios padrão obtidos são consideravelmente 
baixos, o que indica a adequação do método de estimação. 
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4.1.4 Parâmetros de DiBenedetto 

Com o modelo cinético pronto, a última etapa foi obter os parâmetros da equação de 
DiBenedetto para poder utilizá-la conjuntamente com o modelo cinético, podendo prever 
a evolução da 
 durante o ciclo de cura. Através dos experimentos citados 

anteriormente, obteve-se diferentes valores de 
 para cada uma das amostras. A 

Figura 4.7 mostra a curva de aquecimento da amostra cujo grau de reticulação foi de 
86,2%. A temperatura de transição vítrea obtida neste caso foi de 179,6°C. 

 

Figura 4.7: Obtenção da 
 de uma amostra com grau de reticulação de 86,2% 

Foram obtidos 3 conjuntos de pontos para correlacionar o grau de reticulação com a 

. A estes dados, somou-se mais 4 correlações de α e 
 que já haviam sido medidos 

anteriormente no departamento a partir dos mesmos experimentos dinâmicos de DSC. 
Os dados são mostrados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5: Valores de 
 em função de α 

α [%] 0 28,7 39,7 49,7 86,2 93,8 98,2 


 [K] 260,6 283,3 292,3 303,4 452,6 469 488  

 

A equação de DiBenedetto foi então reescrita para facilitar a obtenção dos 
parâmetros: 

 
EF;

EF?EF;
= "

G@�@�?
H�
H�

I∙J
−

G"?H�H�I

G@�@�?
H�
H�

I
	 (4.11) 

obtendo-se uma expressão linear cujos coeficientes representam os parâmetros. 

Montou-se então um gráfico de  
EF;

EF?EF;
 versus �-1, onde a 
 é expressa em K, que pode 

ser visualizado na Figura 4.8. 
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Figura 4.8: Estimação dos parâmetros da equação de DiBennedeto 

A partir dos coeficientes angulares e lineares, obteve-se então os últimos parâmetros 
do modelo, que são mostrados na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6: Parâmetros de DiBenedetto estimados 

Parâmetro [unidade] Valor estimado Desvio padrão 
Desvio padrão 

percentual 


� [K] 260,6 0,5 0,19% 

��
��

 [ ] 0,258 0,007 3,01% 

��
��

  [ ] 0,490 0,007 1,53% 

 

Comparando-se os dados experimentais de 
 com os valores preditos por esta 

equação, obtém-se um valor de R2 da regressão, que mede a proporção da variabilidade 
em Y que é explicada por X, de 0,952. Observa-se na Figura 4.9 que o ponto cuja 
conversão é de 86,2% apresenta o maior desvio com relação à predição. Quando este 
ponto não é levado em conta, o valor de R2 vai para 0,989. Além da boa representação 
dos dados experimentais por este modelo, a metodologia de estimação dos parâmetros 
apresentou valores baixos de desvios padrão quanto à predição dos valores. Sendo assim, 
para este caso a estimativa da 
 apresenta uma boa predição das temperaturas de 

transição vítrea e a sua metodologia de estimação é válida, podendo ser acoplada ao 
modelo cinético para prever a evolução desta propriedade com o avanço da reação. 
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Figura 4.9: Predição da 
 pela equação de DiBennedeto 

 

4.2  Validação do modelo 

Após a estimação de todos os parâmetros necessários, o modelo ficou completo e 
pronto para ser simulado. Para se validar o modelo cinético, simulou-se a reação de cura 
na temperatura de 200°C para que se pudessem comparar os resultados estimados com 
os dados experimentais. Apesar de os parâmetros do modelo não terem sido estimados 
nesta temperatura, esperava-se mesmo assim uma representação adequada pela 
simulação, visto que esta modelagem é considerada válida em toda a faixa entre 140 e 
200°C, como foi expresso no trabalho de Finzel et. al. Além disso, simulou-se também o 
avanço da reação utilizando o modelo proposto por Finzel et. al. para efeitos de 
comparação. Estas simulações, assim como os dados experimentais, representam o grau 
de reticulação versus tempo de reação, como pode ser visto na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10: Evolução do grau de reticulação  na temperatura de 200°C 
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A análise da Figura 4.10 mostra que a estimativa obtida com o modelo proposto e o 
conjunto de parâmetros estimados neste trabalho permite uma boa representação dos 
dados experimentais, com um R2 de 0,982. Este fato, juntamente com os pequenos 
valores de desvio padrão percentual para os parâmetros, indica que o procedimento de 
estimação proposto, a partir dos dados de DSC, é adequado. Este fato representa uma 
contribuição importante, pois, conforme mencionado anteriormente, o método não 
requer o acompanhamento das concentrações dos grupos individuais, sendo um proposta 
que envolve um menor custo operacional. Neste sentido cabe relembrar outra vantagem 
do método proposto, que é o fato de não incluir um parâmetro que deve ser estimado 
para cada temperatura, como no caso do modelo de Finzel et. al. 

Na comparação com a estimativa obtida com o modelo de Finzel, observa-se que  com 
este modelo o valor de R2 foi de 0,75. Esta diferença de adequação do conjunto 
modelo/parâmetros para descrição dos dados a 200 °C pode ser atribuída a dois fatores: 
i) diferenças intrínsecas dos dois modelos com relação à avaliação da contribuição do 
processo difusivo e ii) o fato de o sistema epoxi utilizado por Finzel et. al. não ser 
exatamente o mesmo utilizado neste trabalho (os autores utilizaram o DGEBA grade 
DER 332, produzido pela Dow Company, com EEW de 173 g/eq, enquanto o que foi aqui 
estudado é o grade  EpikoteTM 828, com EEW de 189 g/eq, fabricada pela Momentive). 
Assim, as estruturas dos dois grades não são exatamente as mesmas, o que pode levar a 
diferenças nas reatividades das moléculas, como, por exemplo, devido a diferenças nos 
impedimentos estéricos. Portanto, a comparação da Figura 4.10 não permite assegurar 
uma maior adequação do modelo proposto com relação ao modelo de Finzel et. al., mas 
evidencia que os valores dos parâmetros cinéticos podem variar significativamente de um 
sistema epóxi para outro. Sendo assim, nota-se a importância de contar com um método 
simples e de baixo custo para a estimação dos parâmetros cinéticos para diferentes 
sistemas epóxi  

Adicionalmente, na Figura 4.11, apresenta-se também, a título de exemplo, a predição 
do modelo para a evolução das concentrações de grupos funcionais com o tempo para a 
reação na temperatura de cura de 140°C. Cabe mencionar que neste caso não se 
dispunha de dados experimentais que permitissem analisar de forma direta a qualidade 
da predição.  

 

Figura 4.11: Variação da concentração de grupos funcionais na cura em 140°C 
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5 Conclusão e Trabalhos Futuros 

 

Este trabalho consistiu em um estudo detalhado da reação de cura entre a resina 
epóxi DGEBA tendo como agente de cura o 4,4’-DDS. Foi verificado que o modelo 
proposto para simular esta reação representou com êxito a mesma durante todo o ciclo 
da reação e em toda a faixa de temperatura em que a mesma é válida. Além disso, a 
metodologia utilizada para a estimação dos parâmetros foi aqui proposta pela primeira 
vez na literatura, apresentando resultados satisfatórios e sendo efetiva no seu objetivo. 
As considerações que foram feitas com relação ao mecanismo de reação, como presença 
de autocatálise, ausência da reação de homopolimerização e controle difusivo em torno 
do ponto de gel permitiram chegar a um modelo válido em toda a faixa de conversões e 
temperaturas de interesse.  

Como discutido na introdução, o principal objetivo do trabalho era a obtenção de um 
conjunto modelo/parâmetros capaz de representar adequadamente o sistema epóxi em 
estudo, o qual foi atingido. No entanto, acredita-se que a principal contribuição do 
trabalho tenha sido a metodologia desenvolvida para estimação de parâmetros de um 
modelo fenomenológico para reação de sistemas epoxi, a qual permite estimar todo o 
conjunto de parâmetros cinéticos sem a necessidade do acompanhamento da 
concentração dos grupos funcionais, usando somente dados de DSC e sem incluir nenhum 
parâmetro que tenha que ser ajustado para cada temperatura de forma independente.  

Pelo fato de prever o comportamento da principal propriedade deste produto final, a 
temperatura de transição vítrea, o modelo desenvolvido permite, uma vez estimados os 
parâmetros cinéticos, que quando seja necessário produzir uma resina com determinada 

, as alternativas para os ciclos de cura possam ser simuladas, evitando todo o 

procedimento experimental de preparo de amostras para a aferição da 
 das mesmas. 

Como proposta para trabalhos futuros, o que poderia ainda complementar este 
trabalho seria o acoplamento ao modelo de inferências referentes a outras propriedades 
do produto final, como o módulo elástico ou a resistência à fratura destes materiais. Estes 
experimentos são realizados em um centro de testes mecânicos que utilizam corpos de 
prova confeccionados a partir das resinas curadas. Poder-se-ia buscar equações que 
correlacionassem estas propriedades com o grau de reticulação, e inserir as mesmas no 
modelo para prever a evolução destas com o avanço da reação.  
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