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Introdução 
Os oligossilsesquioxanos (OS) são estruturas 
oligoméricas de silsesquioxanos (RSiO3/2) que 
apresentam propriedades híbridas, definidas pela 
presença do segmento inorgânico (≡Si-O-Si≡) inerte 
e de um segmento orgânico (R-Si≡) reativo. A 
modificação de resinas epoxídicas com a introdução 
de OS possibilita a obtenção de materiais híbridos 
com propriedades mecânicas e térmicas 
diferenciadas daquelas apresentadas pelo sistema 
epoxídico isoladamente1. 

Resultados e Discussão 
Sintetizou-se OS contendo funcionalidade epoxídica, 
a partir do precursor GPTMS (3-glicidoxipropil 
trimetoxissilano), via condensação hidrolítica 
catalisada por ácido (ácido fórmico) ou por base 
(hidróxido de tetrametil amônio). A incorporação de 
OS em resina epoxídica DGEBA (diglicidil éter de 
bisfenol A) foi conduzida durante o procedimento de 
síntese. As massas molares médias dos OS obtidos 
por diferentes rotas de síntese foram determinadas 
por SEC (Fig. 1a) e apresentaram valores próximos 
ao da estrutura em gaiola cúbica conhecida como 
T8.  
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Figura 1. Cromatogramas SEC (a) e espectros FT-
IR (b) dos OS sintetizados via catálise ácida (_) e 

básica (_). 
 
FT-IR indicou que o OS proveniente da catálise 
ácida apresentou estruturas incompletamente 
condensadas, identificadas pela presença de banda 
em 1360 cm-1 (Fig. 1b) atribuída à vibração νO-H em 
silanóis2. Já o espectro do OS proveniente da 
catálise básica não apresentou a banda de silanol, 
indicando formação de estruturas condensadas.  
 

Amostras contendo diferentes teores de OS foram 
obtidas curando os sistemas epoxídicos com 
dietilenotriamina (DETA). A Tg destas amostras foi 
determinada por DSC e a estabilidade térmica 
avaliada por TGA. Observou-se que o aumento do 
teor de OS diminuiu a Tg (Fig. 2a) e aumentou a 
estabilidade térmica (Fig. 2b) da resina epoxídica, 
independentemente da rota de síntese empregada 
para obter o OS.  
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Figura 2. Efeito da adição de OS, obtido por catálise 

ácida (_) e básica (_), no sistema epoxídico em 
relação à Tg (a) e à estabilidade térmica (b). 

 
Os resultados obtidos neste trabalho indicam que os 
OS melhoram o comportamento térmico da resina 
epoxídica, independentemente de sua estrutura, 
porém os OS devem ser homogeneamente 
dispersos no sistema epoxídico. 

Conclusões 
Estruturas OS completamente condensadas em 
gaiolas cúbicas do tipo T8 foram preferencialmente 
obtidas por catálise básica. A incorporação de OS 
na matriz epoxídica durante a síntese mostrou-se 
eficiente em relação à dispersão do silsesquioxano 
na matriz polimérica. Com isso, obteve-se maior 
flexibilização e resistência térmica da matriz 
polimérica com a incorporação dos OS contendo 
cadeias alifáticas.  
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