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Procedimento Experimental 

Os materiais obtidos nestas etapas foram caracterizados por espectroscopia de absorção na região 

do infravermelho (IV), ressonância magnética nuclear (RMN) e análise termina (TG). 
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Conclui-se que a rota proposta não se mostrou adequada para preparação do PSEA, pois pela análise 

dos resultados obtidos observa-se que a presença de reações Si-H remanescentes da reação entre o 

siloxano e o AGE, que não puderam ser eliminadas, influenciam determinantemente no sucesso da 

reação subseguinte, a de inserççao do grupo metacrilato. 

Polimetilsiloxano epoxi acrilato (PSEA), uma silicona contendo grupos éster e acrílico ligado à cadeia 

de siloxano como unidades pendentes, é um composto que combina as propriedades de siliconas 

com a rápida capacidade de reticulação dos acrilatos que são utilizados como agente reticulantes em 

diversos processos poliméricos e tem grande potencialidade como material em dispositivos ópticos. 

Neste trabalho, foi estudada uma rota para a síntese do PSEA, através da reação entre polissiloxanos 

com ligações Si-H (polihidrometilsiloxano e poli(hidrometil-co-dimetil)siloxano) modificados com 

grupos metacrilatos para uma possível foto-sensibilização para preparação de guias de onda. 

Os resultados indicaram que na reação entre o PDMS e o ácido acrílico, houve consumo de todas as 

ligações Si-H, notável pelo desaparecimento da banda de estiramento Si-H no IV, situada em 

aproximadamente 2150 cm-1 . Esta observação indica que houve reação de hidrossilação entre o 

grupo vinil do ácido acrílico e a ligação Si-H do siloxano. Outro dado que comprova esta afirmação é a 

presença da banda de vibração do anel atribuída ao epóxido, em 793 cm-1, indicando que a reação 

entre o grupo ácido carboxílico e o epóxido não ocorreu como esperado, como pode ser observado 

na Figura  3 e confirmado  pelo espectro de RMN, Figura 4. A amostra que não  houve a inserção do 

ácido acrílico ao anel epóxido como esperado, uma vez que há dois picos na região de 2,6 ppm, 

referentes aos hidrogênios ligados ao anel epóxido.  

Figura 3: : Espectros vibracionais na região do infravermelho  da amostra de PDSEA 

Na etapa de funcionalização tanto do polihidrometilsiloxano (PMS) quanto do copolímero 

poli(hidrometil-co-dimetil)siloxano (PDMS) com o alil glicidil éter (AGE), não houve completo 

consumo da ligações Si-H dos siloxanos (Figura 1). Os parâmetros da reação foram fixados de acordo 

com a variação da intensidade da banda de Si-H.  

Figura 1: Espectros vibracionais na região do infravermelho das amostras modificadas com AGE: a) PSE e b) PDSE. 

As medidas de análise térmica corroboram a adição de AGE as cadeias de siloxano , pois verifica-se 

uma modificação no comportamento térmico das amostras do siloxano modificado em relação a seus 

precursores.  

O siloxano modificado obtido nesta etapa foi nomeado polidimetilsiloxano epoxidado (PDSE) e 

polimetilsiloxano epoxidado (PSE). Devido ao menor número de ligações Si-H no PDMS, este foi 

utilizado na etapa de reação com o ácido acrílico. 

Figura 2: curvas termogravimétricas das amostras modificada com o AGE:  a) PSE e b) PDSE. 

a) b) 

a) b) 

Figura 4: Espectro de RMN da amostra de PDSEA 
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