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Nos últimos anos, a utilização de materiais poliméricos termofixos, como as resinas 
epoxídicas, tem sido alvo de estudos devido as suas aplicações estruturais, baixo custo da matriz 
e facilidade de processamento. Estes estudos têm como objetivo buscar melhorar as propriedades 
físicas do material e gerar novas aplicações para os mesmos. Todavia, existem poucos relatos 
sobre a influência da característica de um copolímero tribloco na formação de morfologia de 
fases e na cinética de cura 

Neste trabalho foram preparados sistemas termoendurecedores com objetivo de estudar a 
blenda formada por um copolímero tribloco e uma matriz epóxi. O copolímero tribloco utilizado 
foi poli(etileno glicol)/poli(propilenoglicol)/poli(etileno glicol) (PEG-b-PPG-b-PEG) de baixa 
massa molecular (Mn) ~1100 g/mol (Pluronic ® L-31 da Siga Aldrich) constituído por 10 % de 
PEG em seus blocos; utilizado em diferentes concentrações (10, 20 e 30 %(m/m)) na matriz. A 
resina empregada neste estudo foi a diglicidil éter do bisfenol A (DGEBA) descrita como D3415 
e o endurecedor 4,4 diaminodifenilmetano (DDM) descrito como 32950, ambos da empresa 
Sigma Aldrich. Foi utilizado 28,5 %(m/m) do endurecedor em relação a massa da resina para a 
reticulação do material.  

As misturas (matriz/copolímero) foram aquecidas sob agitação magnética durante 10 minutos 
a 75 (±5) °C. Subsequentemente, o endurecedor foi adicionado e também misturado sob agitação 
magnética até sua dissolução (7 minutos). Após as misturas foram vazadas em moldes de 
silicone, e colocadas ao seu processo de cura em uma estufa por 24 h a 100 °C e pós-cura a 140 
°C por 1h. Foi investigada a miscibilidade da blenda através do ensaio de calorimetria 
exploratória diferencial (DSC) e pela avaliação da transparência das amostras através de fotos. 

Na Figura 1 pode ser observada a transparência/cor das amostras. As composições acima de 
20 %(m/m) de copolímero apresentam cor opaca, sendo isto um indicativo de ter formado uma 
blenda imiscível ou parcialmente miscível. A miscibilidade relaciona-se com a capacidade de 
dois ou mais componentes se misturarem em nível molecular, resultando numa mistura 
homogênea com uma ou mais fases1.  
                                                 
1 BRUNO BARRETO LUNA, Carlos et al, Desenvolvimento de Blendas Poliméricas visando a Tenacificação dos 
Polímeros: Uma revisão, Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, v. 36, 2015. 



                                   
          

Página 2 de 2 

 

Em outro trabalho similar 2 não foi possível identificar por microscopia eletrônica de 
transmissão (TEM) a presença de separação de fases desta blenda com 20 %(m/m) do mesmo 
copolímero utilizado neste trabalho. 

Foram observadas variações na temperatura de transição vítrea (Tg) das composições avaliadas 
no segundo ciclo de aquecimento do DSC, Figura 2.  

 
Fig. 1 Comparação da transparência 
das amostras. 

 

             Fig. 2  Curvas de DSC das blendas. 
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Conforme literatura2 a resina pura tem sua Tg em torno de 180 °C. A incorporação de 
copolímero tribloco na matriz epoxídica reduziu o valor da Tg em 14 °C para a amostra com 10 
%(m/m), 22 °C para amostra com 20 %(m/m) e 17 °C para amostra com 30 %(m/m). Este 
resultado indica que ocorreu uma diminuição na rigidez do epóxi, e que o copolímero tribloco 
interferiu na mobilidade das cadeias do epóxi pois reduziu a temperatura de transição vítrea das 
blendas. Desta forma, provavelmente a fase macia, o copolímero, também agiu de forma a 
melhorar a tenacidade das blendas em relação a matriz pura.  

Segundo especificações (Pluronic ® L-31 da Siga Aldrich) a Tg do copolímero puro é -32 °C, 
e após a incorporação na matriz epoxídica esse valor diminuiu a -70 °C para as amostras de 10 e 
20 %(m/m) e -71 °C para a de 30 %(m/m) provando seu compartilhamento de ductilidade a 
matriz. As blendas com 20 e 30 %(m/m) de copolímero tribloco geraram uma transição 
endotérmica a mais do que a composição de 10 %(m/m), ambas apresentaram um pico de fusão a 
-42 °C. Essa transição pode ocorrer em uma temperatura determinada quando o material for 
altamente cristalino (pico estreito e de grande amplitude) ou ocorrer em uma faixa de 
temperatura, devido à distribuição de tamanho das regiões cristalinas presentes nas 
macromoléculas.3  

A presença destas temperaturas específicas do copolímero é mais um indicativo que a blenda é 
imiscível ou parcialmente imiscível, a verificação da miscibilidade ou visibilidade da fase do 
copolímero também será avaliada em trabalhos posteriores através de microscopia. 

                                                 
2 SILVA, Bruna L., Efeitos da adição de copolímeros triblocos e nanopartículas de carbono nas propriedades 
de uma resina epóxi, Tese (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais), Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Joinville, 2018. 
3 Análise Termica. 


