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Resumo: Materiais epoxídicos  nanostruturados e nanocompósitos foram obtidos a partir da incorporação de diferentes 
sistemas orgânicos e inorgânicos. A partir da utilização de elastômero funcionalizado adequadamente  foi possível obter 
sistemas epoxídicos modificados com partículas elastoméricas em escala nanométrica, conferindo melhores 
propriedades de impacto combinadas com alto módulo de armazenamento e temperatura de transição vítrea. 
O presente trabalho também discute a nanoestrutura de sistemas epoxídicos contendo partículas inorgânicas, 
especialmente argilas organofílicas e materiais híbridos do tipo silsesquioxanos funcionalizados. Várias composições 
contendo tais materiais apresentaram transparência. A distribuição nanométrica das partículas inorgânicas foi 
evidenciada a partir de técnicas de espalhamento de luz a pequeno ângulo (SAXS) e microscopia eletrônica de 
transmissão (TEM). O efeito da dispersão de nanopartículas inorgânicas nas propriedades reológicas de misturas não 
curadas foi também investigado. 
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Nanostructured Epoxy Networks. 

 
Abstract: Nanostructured epoxy materials including nanocomposites were obtained by incorporating different organic 
or inorganic systems. Epoxy networks containing rubber particles with nanometric size have been obtained by an 
appropriate functionalization of the elastomers, in order to improve the interfacial adhesion between rubber and epoxy 
matrix. This adhesion also conferred an improvement of the impact resistance and thermal properties. This work also 
presents some results related to the utilization of inorganic nanoparticles in epoxy systems, including organoclay or 
hybrid materials based on functionalized silsesquioxanes. The nanoscopic characterization of these materials were 
performed by small angle X-ray scattering (SAXS) combined with transmission electron microscopy (TEM). The effect 
of dispersion degree of the inorganic nanoparticles on the rheological properties was also investigated. 
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Introdução  

Materiais termorrígidos à base de resina epoxídica são bastante empregados em diversos setores 

industriais como adesivos, revestimentos e matrizes para compósitos. A versatilidade desses 

materiais deve-se à sua alta resistência química, resistência à corrosão e alta capacidade de adesão. 

Além disso, eles apresentam uma faixa ampla de temperatura de transição vítrea, dependendo do 

agente de cura utilizado. Resinas epoxídicas com relativa alta temperatura de transição vítrea são 

em geral quebradiças. Várias estratégias têm sido discutidas na literatura, no sentido de melhorar a 

resistência ao impacto desses materiais. [1] Recentemente o interesse por termorrígidos epoxídicos 
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nanoestruturados e nanocompósitos tem crescido significativamente devido à possibilidade de se 

alcançar boas propriedades físico-mecânicas com a adição de pequena quantidade do agente 

modificador. [2-3] 

A importância do tema tanto do ponto de vista científico como tecnológico motivou-nos a estudar o 

efeito de diferentes agentes e de sua distribuição nanoscópica nas propriedades de sistemas 

termorrígidos. Dentre os diferentes agentes modificadores destacam-se os elastômeros com baixa 

massa molar e materiais híbridos orgânico-inorgânico incluindo argila do tipo montmorilonita 

modificada com sais orgânicos e partículas de silsesquioxano funcionalizadas contendo grupos 

orgânicos funcionalizados.  

O presente trabalho tem como objetivo discutir os diferentes sistemas epoxídicos modificados, 

enfatizando o efeito de suas estruturas nanoscópicas e/ou microscópicas nas propriedades dos 

materiais.  

 

Modificação com elastômeros de baixa massa molar  

Um dos elastômeros de baixa massa molar mais versáteis inclui o polibutadieno líquido hidroxilado 

(PBLH). Para melhorar a sua compatibilidade com a resina epoxídica, o PBLH foi previamente 

funcionalizado com grupos isocianato.[4-5] Tanto o anidrido 3-metil-tetrahidroftálico como a 

trietilenotetramina foram utilizados como agente de cura. Em ambos os casos, a adição de até 20 

phr de PBNCO resultou em material completamente transparente, porém sem mudanças na Tg.[6]  

A microscopia eletrônica de transmissão de amostra contendo 10 phr de PBNCO é ilustrada na 

Figura 1, para sistemas curados com teta. É importante ressaltar a diferença morfológica entre os 

dois sistemas de cura. No caso de TETA, as partículas de borracha estão dispersas em tamanho 

nanométrico e esse comportamento foi confirmado por análise de SAXS.  

Sistemas curados com anidrido apresentam tamanhos maiores de partículas elastoméricas, porém 

com uma quantidade apreciável de resina epoxídica ocluida.  

Em ambos os casos, a presença de PBNCO aumentou sensivelmente a resistência à tração e 

resistência ao impacto dos materiais. 

Dentro dessa mesma linha de atuação, resina epoxídica foi também  modificada com copolímeros 

acrílicos contendo pequena quantidade de grupos carboxila ao longo da cadeia. A utilização de 

copolímeros acrílicos apresenta a vantagem de não apresentar insaturações ao longo da cadeia 

principal, o que confere maior resistência à oxidação.  
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Fig. 1. Microscopia eletrônica de transmissão de termorrígidos epoxídicos modificados com 10 phr 

de PBNCO e curados com TETA (a esquerda) e com anidrido(a direita). 

 

A Tabela 1 apresenta as principais propriedades mecânicas de resina epoxídica em função da adição 

de 10 phr de copolímeros de acrilato de diferentes composições. A adição de 10 phr de copolímeros 

de PMMA – PEHA de diferentes composições conferiu excelentes propriedades mecânicas à resina 

epoxídica. Quanto maior a proporção de PEHA no copolímero, maior resistência ao impacto foi 

observada. Entretanto o módulo e a resistência a tração diminuíram. Para esse sistema, o 

copolímero que apresentou o melhor compromisso de propriedades (maior resistência ao impacto 

sem prejudicar a resistência mecânica do material) foi aquele constituído de 50:50 % de cada um 

dos componentes.  

 

Tabela 1. Propriedades mecânicas e resistência ao impacto de sistemas epoxídicos modificados com 

copolímeros de acrilato.[7]   

Agente 

modificador 

Composição  do copolímero 

(mol%) 

Tensão na 

ruptura 

(MPa) 

Módulo de 

Young 

(MPa) 

Resistência ao 

impacto 

(J.m-1)  MMA EHA 

- 0 0 49 ± 9 1100 ± 114 23 ± 1 

Copol 1 100 0 58 ± 8 1340 ± 45 45 ± 8 

Copol 2 76 24 55 ± 10 1270 ± 44 49 ± 1 

Copol 3 50 50 55 ± 5 1120 ± 105 59 ± 6 

Copol 4 40 60 49 ± 10 1050 ± 37 64 ± 3 

Copol 5 0 100 22 ± 1 580 ± 22 68 ± 14 
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Modificação de resina epoxídica com argila organofílica  

A incorporação de híbridos orgânico- inorgânicos em sistemas epoxídicos e outros termorrígidos, 

tem sido bastante utilizada visando o aumento de uma série de características tais como 

propriedades mecânicas, propriedade de barreira contra corrosão, diminuição da contração durante a 

cura, etc. O nosso grupo de pesquisa tem se dedicado à modificação de resina epoxídica tanto com 

argila organofílica como com híbridos do tipo silsesquioxano. 

No caso de argilas organofílicas, vários tipos de intercalantes têm sido utilizados em sistemas 

curados com amina alifática (TETA) ou anidrido. Trabalhos recentes envolvendo estudos sobre o 

método de dispersão no grau de intercalação de resina epoxídica em argilas organofílicas revelaram 

que esse fenômeno era favorecido com a utilização de argila organofílica Cloisite 30B combinada 

com agente de cura à base de anidrido. O método de dispersão também influenciou sobremaneira na 

qualidade da dispersão. Este comportamento foi comprovado pelo aumento da viscosidade das 

amostras não curadas quando a dispersão foi realizada com misturados intenso seguida de 

sonicação.  

Outros intercalantes constituídos de líquido iônicos à base de sais de imidazol ou fosfônio também 

foram estudados, revelando melhora nas propriedades dinâmico-mecânicas com a adição de 2 phr 

de argila modificada. [8] 

 

Modificação de resina epoxídica com híbridos orgânico - inorgânico  

Híbridos orgânico-inorgânicos são modificadores importantes de resina epoxídica devido à 

possibilidade de agirem como agentes retardantes de chama, além de melhorar algumas 

propriedades da resina epoxídica como resistência ao risco e resistência térmica, entre outras. Esses 

híbridos são usualmente preparados pela técnica sol-gel utilizando precursores contendo grupos 

orgânicos funcionais, capazes de reagir com a resina epoxídica. Diferentes grupos funcionais têm 

sido utilizados em nosso grupo de pesquisa e incluem amina, mercaptanas e epoxídicos. No caso de 

grupos amina, para aumentar a adesão entre as partículas inorgânicas e a matriz epoxídica, foi 

preparado inicialmente um aduto contendo resina epoxídica e amino-propil trietoxi-silano. A Figura 

2 apresenta a estrutura básica do silsesquioxano obtido pela técnica sol-gel.  

 

679



                                Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

 

H2N Si
O

O

O

Epoxy 
Resin 

N Si
O

O

O

DGEBA

OH H

Hydrolysis/ 
Condensation 

R:

N

H OH

DG EBA

 

Fig 2. Estrutura de silsesquioxanos a partir do aduto entre a resina epoxídica e o precursor contendo 

grupo amino 

  

 A adição desses materiais híbridos à resina epoxídica resultou em materiais transparentes, 

indicando a distribuição de partículas em escala nanométrica. Estudos envolvendo a análise 

dinâmico-mecânica revelaram um aumento do módulo de armazenamento com o grau de dispersão 

dos materiais híbridos. A utilização de 3 phr de silsesquioxano contendo grupos amino aumentou 

sensivelmente as propriedades de adesão de resinas epoxídicas em substratos de alumínio. 

 

Conclusões  

Resinas epoxídicas foram modificadas com diferentes sistemas, visando principalmente aumento da 

tenacidade, adesividade, propriedades térmicas e dinâmico-mecânicas. A adição de até 20 phr de 

polibutadieno líquido funcionalizado com grupos isocianato resultou em material transparente, com 

distribuição de partículas de borracha em escala nanométrica. Observou-se ainda um aumento na 

resistência ao impacto com a adição tanto de polibutadieno funcionalizado como copolímeros de 

acrilato em resina epoxídica. Foi também alcançada excelente dispersão de materiais inorgânicos, 

incluindo argila organofílica e híbridos do tipo silsesquioxanos oligoméricos em matrizes 

epoxídicas curadas com anidrido ou amina alifática do tipo Jeffamine.  
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