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Este trabalho tem como objetivo estudar o efeito da adição de copolímero tribloco nas 
propriedades de uma resina epóxi, visando principalmente melhorar a tenacidade a fratura do 
epóxi. Para ser considerada uma blenda, os compostos devem ter concentração acima de 2 % em 
massa do segundo componente.  

Silva, Araujo e Melo (2011) afirmam que a mistura de polímeros constitui alternativa 
economicamente viável para obter materiais com características físicas, químicas e físico-
químicas melhores do que aquelas dos polímeros puros.  

Neste trabalho foi utilizada a como matriz a resina diglicidil éter bisfenol A D3415, como 
edurecedor o diaminodifenilmetano 32950 e o copolímero tribloco PEG-b-PPG-b-PEG de massa 
molecular 5800 g/mol, o qual contém aproximadamente 30 %(m/m) de etilenoglicol; todos os 
materiais são da empresa Sigma Aldrich. Foram investigadas as seguintes composições de 
blendas: 10, 20 e 30 %(m/m) de copolímero na matriz epóxi. Para a fabricação das amostras foi 
utilizado 28,5 %(m/m) de endurecedor em relação à massa de resina.  

O processo para fabricação das amostras consiste em misturar a resina e o copolímero em 
agitação magnética por 10 minutos a temperatura de 75 (±5) ºC. Posteriormente foi adicionado o 
endurecedor sob agitação e aquecimento por  7 minutos. Na sequência o material é vertido em 
molde de silicone e colocado em estufa á 100 ºC por 24 horas para fazer a cura e a pós-cura é 
feita em 140 ºC por 1 hora. 

Neste trabalho é aprensentado o resultado do ensaio de calorimetria exploratória diferencial 
(DSC) realizado na UDESC/Joinville. As amostras foram submetidas a dois ciclos de 
aquecimento intercalados por um ciclo de resfriamento. Os ciclos foram realizados sob atmosfera 
de nitrogênio, de -150ºC até 250ºC. O valor da Tg do epóxi puro utilizado neste trabalho de 
acordo com Bardella et al. (2000) e Silva (2018) é de 180 ºC.  

Os valores de Tg das amostras analisadas de 10, 20 e 30 %(m/m) de copolímero tri-bloco estão 
apresentadas na Tabela 1 e os termogramas do segundo aquecimento estão na Figura 1.  

São observadas duas inflexões para cada curva do gráfico de DSC apresentado na Figura 1, ou 
seja, as blendas apresentaram duas Tg, cada uma referente a um dos componentes da blenda 
(epóxi – Tg-e e copolímero tribloco – Tg-c). Quanto mais copolímero adicionado, mais clara ficou 
a inflexão da Tg referente a este material. Isto é um indício que o material deste trabalho é uma 
blenda imiscível ou parcialmente miscível.  Em testes preliminares feitos, foi analisado a blenda 
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em microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e não foi verificado separação de fase ou a fase 
formada é muito pequena (SILVA, 2018). 

 
Fig. 1: Curvas de DSC das blendas. 
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Tab.  1: Temperaturas obtidas pelo segundo 
aquecimento de DSC. Onde Tg-e é a Tg 
referente ao epóxi e Tg-c referente a Tg do 
copolímero na blenda. 

*SILVA (2018) 

Amostra Tg-e Tg-c Tm Tc 
Resina* 180 - - - 
10 % 174 -80 - - 
20 % 164 -78 33 -18.6 
30 % 163 -76 31 -3.5 

 Os valores de Tg observados representam que quanto mais porcentagem de copolímero nas 
amostras menor a temperatura de transição vítrea. Todas as amostras apresentaram uma 
diminuição na temperatura de transição vítrea, quando comparadas com à resina pura. Entre as 
amostras de 20 e 30 %(m/m) de copolímero tri-bloco não foi verificado diferença significativa 
entre as Tg-e, que é referente a influência da matriz epóxi na blenda. A diminuição da Tg-e também 
é um indicativo que o material pode ter melhorado a tenacidade a fratura, com a diminuição da 
fragilidade da matriz epóxi após a incorporação da fase macia do copolímero tribloco. A Tg-c é 
referente ao copolímero em bloco na blenda, indício que não teve completa miscibilidade.  
  Na blenda de 30 %(m/m) na curva de aquecimento observa-se um pico endotérmico de fusão 
em 31ºC. A temperatura de fusão (Tm) do copolímero tribloco de massa molar de 5800 g/mol é de 
39 °C, conforme fabricante. É possível verificar pequenos picos referentes a cristalização, nas 
amostras de 20 e 30 %(m/m), na amostra de 10 %(m/m) esse ponto não está claro, talvez a 
quantidade de copolímero não foi suficiente para registrar esse evento. 

Nesse trabalho foi possível analisar os efeitos da influência do copolímero tribloco PEG-b-
PPG-b-PEG. Ao avaliar o resultado da temperatura de transição vítrea das amostras de blenda 
pode ser concluído que o material é uma blenda imiscível ou parcialmente miscível. Foi 
observado também que quanto maior a porcentagem de copolímero PEG-b-PPG-b-PEG nas 
amostras, menor a temperatura de transição vítrea referente ao epóxi na blenda, isso fornece 
indícios na diminuição da fragilidade da matriz epóxi. 
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