
                                Anais do 13º Congresso Brasileiro de Polímeros – Natal, RN – 18 a 22 de outubro de 2015 

 
 

ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS DE 

OLIGÔMERO POLIÉDRICO DE SILSESQUIOXANO INCORPORADOS NA 

RESINA EPOXÍDICA 
Marielen Longhi1* (M)1, Vinicius Pistor (D)2, Lucas Pandolphi Zini (IC)1,  Eliena Jonko Birriel (D)1 , Sandra 

Raquel Kunst (D)1 e Ademir José Zattera(D)1 

1 - Laboratório de Polímeros LPOL – Universidade de Caxias do Sul  UCS – RS (marielen_longhi@hotmail.com) 

2 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Campus do Vale, Porto Alegre – POA 

 

Resumo: A incorporação de nanocargas em termorrígidos como as resinas epoxídicas vem sendo estudada com o 

intuito de modificar as suas propriedades. No presente trabalho foram obtidos nanocompósitos incorporando-se 5% em 

massa de três oligômeros poliédricos de silsesquioxano (POSS) com diferente número de funcionalização: 

Glicidilisobutil-POSS, Triglicidilisobutil-POSS e Glicicil-POSS em uma matriz epoxídica por processo de sonificação. 

Os nanocompósitos foram caracterizados por análises de difração de Raio-X (DRX), microscopia eletrônica de 

transmissão (TEM) e análise termogravimétrica (TGA). A análise de DRX apresentou o pico característico do POSS e 

as imagens de TEM demonstraram que existe diferença na dispersão das nanogaiolas para a diferença no número de 

grupos epoxídicos no POSS. A incorporação do Glicidilisobutil-POSS apresentou um acréscimo significativo no valor 

da temperatura de transição vítrea (Tg), sendo esse também o mais efetivo do ponto de vista da dispersão, por outro 

lado, o Glicidil-POSS apresentou maior influência na estabilidade térmica demonstrando que a forma de dispersão é 

uma característica importante para definir as propriedades mais desejadas.  
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF POLYHEDRAL OLIGOMER 

SILSESQUIOXANE NANOCOMPOSITES INCORPORATED IN EPOXY RESIN 

 
Abstract: The incorporation of nanofiller in thermosetting like epoxy resin as has been studied in order to modify its 

properties. In this research, nanocomposites were obtained by incorporating 5% by weight of three polyhedral 

oligomeric silsesquioxane (POSS) with different number of functionalization: Glicidilisobutil-POSS, Triglicidilisobutil- 

POSS and Glicicil POSS in an epoxy matrix by sonification process. The nanocomposites were characterized by 

analysis of X-ray diffraction (DRX), transmission electron microscopy (TEM) and thermogravimetric analysis (TGA). 

The DRX analysis showed the characteristic peak of POSS and TEM images showed that there is a difference in the 

dispersion of nanocages for the difference in the number of epoxy groups on the POSS. The incorporation of 

Glicidilisobutil-POSS showed a significant increase in the glass transition temperature (Tg) value, and also that the 

most effective from the viewpoint of the dispersion, on the other hand, the Glycidyl-POSS had a greater influence on 

the thermal stability demonstrating that the dispersion medium is an important characteristic to define the most 

desirable properties. 
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Introdução  

 

A resina epóxi é uma das matrizes mais empregadas na produção de revestimentos e 

compósitos. Ela destaca-se neste grupo dos materiais termorrígidos devido às propriedades 

mecânicas, estabilidade térmica e sua facilidade de processamento [1]. Propriedades como rigidez, 

resistência à tração e temperatura têm sido sistematicamente modificadas mediante o uso de 

diferentes materiais, como argilominerais, e, mais recentemente, de oligômeros poliédricos de 

silsesquioxano – POSS, aplicados em diversas matrizes [2].  
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Os oligômeros poliédricos de silsesquioxano – POSS são compostos por um núcleo 

inorgânico em forma de gaiola composto por átomos de silício e oxigênio e radicais orgânicos nos 

vértices deste núcleo [5]. A adição de POSS em matrizes poliméricas para a fabricação de 

nanocompósitos vem crescendo nos últimos anos, essa combinação tem apresentado um grande 

potencial na melhora de propriedades e características dos materiais [7]. 

O uso dos materiais compósitos, melhora o desempenho mecânico, economia e durabilidade 

requeridas pelo mercado [3]. Com a nanotecnologia, especificamente no que se refere à adição de 

POSS à resina epoxídica, observa-se um melhoramento de suas propriedades mecânicas de impacto 

e resistência à flexão, além de se obter uma maior resistência a termoxidação e um aumento 

expressivo nos valores de temperatura de transição vítrea do material [2,4]. 

 Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é analisar a influência da incorporação de 

três diferentes oligômeros com diferente número de grupos epóxis presentes na sua estrutura: 

Glicidilisobutil-POSS, Triglicidilisobutil-POSS e Glicicil-POSS em uma resina epóxi. Foram 

avaliadas as propriedades de estabilidade térmica na degradação através de análise 

termogravimétrica (TGA) além da caracterização morfológica através de ensaios da Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (TEM) e o grau de difração por raio x (DRX).  

 

Experimental 

 

Materiais 

 

Utilizou-se os seguintes materiais para esta pesquisa: resina epóxi diglicidil éter de bisfenol-

A (DGEBA), Araldite GY-260, o agente de reticulação poliamina cicloalifática modificada Aradur 

2963BR, sendo ambos adquiridos com a empresa Huntsman Advanced Materials, os oligômeros 

poliédricos de silsesquioxano Glicidilisobutil-POSS (EP0418), Triglicidilisobutil-POSS (EP0423) e 

o Glicidil-POSS (EP0409), todos adquiridos da empresa Hybrid PlasticsTM. A classificação 

nominal dos POSS, nesta pesquisa, é dada pela funcionalidade sendo o Glicidilisobutil-POSS 

denominado mono-POSS, o Triglicidilisobutil-POSS como tri-POSS e o Glicicil-POSS como octa-

POSS. 

 

Métodos 

 

 As amostras foram preparadas com base no equivalente de grupos reativos (Eq (g/mol)) de 

cada reagente utilizado. A razão entre o agente de reticulação a resina epoxídica e o POSS foram 

mantidas em 1/1 (mol). O POSS foi disperso nos teores de 5% em massa na resina em um béquer, 

em banho de gelo, utilizando um ultra-som Vibracells da Sonics com 40% de amplitude, durante 15 

minutos, fazendo pausas a cada 3 minutos, para evitar temperaturas muito elevadas. Em seguida, foi 

adicionado o agente de reticulação e a mistura foi agitada manualmente com um bastão de vidro 

durante 5 minutos.  A cura foi conduzida em temperatura de ≈25±5°C por 24 horas e pós-curadas a 

temperatura de 100°C por 24 horas. 

 Os difratogramas foram coletados através de um porta-amostra montado em um Siemens 

D500, com fonte de radiação monocromática CuKα (λ = 0,15418). As intensidades foram medidas 

na faixa de 4 < 2θ < 40, com velocidade de 2 s/grau (1,5 min-1). Para realização das análises de 

microscopia eletrônica de transmissão (TEM), filmes de 50 nm de espessura foram cortados com 

velocidade de 0,3 mm/s à temperatura ambiente usando um ultramicrótomo da RMC Power Tome 

XL equipado com navalha de diamante. Para a Análise Termogravimétrica (TGA) foi empregada 

uma termo-balança Shimadzu TGA-50, utilizando uma taxa de aquecimento de 10 °C∙min-1 e vazão 

de 50 mL∙min-1 de N2 com variação de temperatura de 20 ºC a 900 °C em atmosfera inerte de 

nitrogênio (N2).  

 



                                Anais do 13º Congresso Brasileiro de Polímeros – Natal, RN – 18 a 22 de outubro de 2015 

Resultados e Discussão  
 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

 

A Fig. 1 mostra a dispersão das nanopartículas do mono-POSS, tri-POSS, octa-POSS 

ilustrada pelas imagens (a), (b) e (c) respectivamente. O POSS por possuir uma estrutura híbrida, 

onde a fração inorgânica de Si-O é imiscível na resina e o grupo orgânico, para os três diferentes 

POSS em questão, é o radical glicidil encontrado nas extremidades da gaiola como substituintes 

[9,10]. A complexidade da estrutura pode desencadear diferentes possibilidades de dispersão, sendo 

que a interação entre a nanocarga e a matrix depende, basicamente, da espécie e do tamanho do 

grupo orgânico envolvido [11]. Geralmente nota-se a aglomeração do POSS em forma de micelas 

devido seu caráter anfifílico. A fim de atingir um equilíbrio termodinâmico para compensar as 

forças eletrostáticas de atração e repulsão, a fração inorgânica se aglomera formando essas micelas. 

A incorporação do octa-POSS à resina revelou a presença de gaiolas aglomeradas na 

superfície analisada em forma lamelar, micelas tubulares (c). Visualiza-se aglomerados em forma 

de esferas para mono-POSS (a) e tri-POSS (b) tendo-se uma melhor dispersão em (a), com esferas 

menores e dispersas em toda superfície da amostra. Essas esferas foram correlacionadas com a 

formação de micelas [10]. Observa-se esferas mais finas e mais dispersas para a amostra (a) em 

relação à (b). O número de radicais orgânicos, possivelmente, gerou restrições espaciais originando 

na formação de micelas diferentes. Para o mono-POSS as micelas formaram-se de maneira 

uniforme e bem dispersas provavelmente pela presença de apenas um grupo orgânico em cada 

gaiola inorgânica tendo-se a formação de micelas mais rapidamente. O contrário, hipoteticamente, 

ocorre com a amostra contendo o octa-POSS, devido uma maior concentração de radicais glicidil, a 

formação das micelas dispersas e esféricas fica comprometida levando assim ao surgimento de 

estruturas lamelares. 

 

 
Figura 1: Microscopias obtidas por TEM mostrando a dispersão de (a) mono-POSS, (b) tri-POSS e (c) 

octa-POSS 

 

Difração de Raio-x (DRX) 

 

Os espectros de DRX são ilustrados na Fig. 2. O halo amorfo presente evidencia estruturas 

amorfas, provavelmente pela presença de aglomerados e clusters na interface das amostras [13]. O 

pico presente na amostra mono-POSS em 8° é característico do oligômero e indica domínios na 

forma cristalina. Segundo a literatura, essa região do difratograma refere-se à dimensão individual 

da molécula do POSS, uma vez que, estruturas de silsesquioxano tendem a um empacotamento 

esférico [7]. É possível que a presença do pico característico tenha sido evidenciada apenas para o 

mono-POSS devido à sua boa dispersão na resina e a formação de micelas bem distribuídas. A não 

visualização do pico para o tri-POSS e octa-POSS, possivelmente seja explicada pela dispersão não 

homogênea do POSS na matriz conforme mostrado pelas imagens de TEM. 
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Figura 2: Difratogramas obtidos por DRX para a resina epoxídica e os nanocompósitos contendo os 

diferentes monômeros POSS. 

 

Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

Nas análises termogravimétricas, ilustradas na Fig. 3, as amostras demonstraram dois 

estágios de perda de massa. O primeiro entre 100 e 320ºC está relacionadoa à presença de frações 

de baixa massa molar que não participam da reação de cura e também a diluentes presentes na 

resina [7].  

 

 
Figura 3: Curvas de degradação (eixo da esquerda) e suas respectivas derivadas (eixo da direita) da resina e 

dos nanocompósitos.  

 

A adição de octa-POSS deslocou o primeiro estágio para temperaturas maiores, tendo um 

aumento de aproximadamente 5°C em relação à matriz epóxi, indicando uma maior estabilidade 

térmica. A presença de diluentes monofuncionais como mono-epóxidos ou impurezas podem gerar 

ligações com o excesso de grupos epóxi na periferia do POSS. Além disso, o deslocamento da 

temperatura com a adição do octa-POSS nessa faixa provavelmente se dá pela participação destes 

grupos na reação de cura aumentando a resistência à degradação [4,9]. O segundo evento de perda 

de massa, entre 320 e 450ºC, corresponde à degradação e ruptura da rede tridimensional de ligações 
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cruzadas da resina. Os fenômenos concomitantes à degradação térmica da resina podem gerar a 

liberação de combustíveis, alcoóis, acetona e hidrocarbonetos [7,9]. 

A amostra contendo octa-POSS apresentou um aumento na estabilidade térmica e uma 

maior resistência à degradação em relação às demais amostras. Foi observado na Fig.3 um 

deslocamento da curva para a direita representando um aumento das temperaturas necessárias para a 

perda de massa. Essa variação na estabilidade térmica, percebida pelo desvio da curva refere-se à 

parte inorgânica do POSS, que dificulta a degradação da resina em temperaturas mais elevadas 

[8,9]. O aumento da estabilidade térmica para o octa-POSS, provavelmente é devido sua 

característica de formação clusters de estruturas tubulares, observadas nas imagens de TEM, que 

podem atuar como barreiras que retardam a degradação. Esse efeito de barreira é descrito pela 

literatura através da formação de camadas inertes de sílica podendo reduzir a transferência de calor, 

sendo que a condutividade térmica do material inorgânico é menor que as cadeias de resina epóxi 

[4]. 

 

Conclusões  

 

A adição do POSS mono funcional apresentou mais efetividade de dispersão na forma de 

esferas decorrentes do agrupamento micelar das gaiolas de POSS se comportando como monômeros 

anfifílicos. O tri funcional apresentou o mesmo comportamento, porém o diâmetro das esferas foi 

maior devido à presença de mais grupos orgânicos na superfície das gaiolas causarem maior 

impedimento espacial. O POSS octafuncional apresentou a formação de clusters decorrentes 

provavelmente da possibilidade de maior presença de reações laterais das nanogaiolas com a resina 

durante a cura, além disso, as formações de estruturas em duas dimensões evidenciadas nos clusters 

de POSS sugeriram a presença de ordenamento na forma de lamelas nesse caso. Foi evidenciado 

aumento da Tg no uso do mono-POSS devido a sua maior dispersão poder aumentar o limiar de 

percolação da resina. A análise térmica demonstrou duas fases características de perda de massa, a 

segunda, que pode ser relacionada com a degradação e ruptura da cadeia tridimensional, mostrou 

um aumento na estabilidade térmica associado ao octa-POSS. O incremento na estabilidade térmica 

para o octa-POSS, provavelmente é devido a formação de lamelas que possivelmente atuem como 

barreira térmica e retardam a degradação pela formação de camadas inertes de sílica que podem 

reduzir a transferência de calor.  
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