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1-Resumo 

A procura por adsorventes com excelente capacidade de sorção é cada vez mais 

solicitada pelas indústrias e tema de pesquisas no meio acadêmico. Esta demanda é 
devido a global preocupação pela proteção do ambiente e fontes de águas na qual a 

remoção eficaz de óleos, solventes orgânicos e corantes de água é de significativa 

importância. Neste contexto, o uso de materiais híbridos pode ser uma alternativa viável 

e de baixo custo para este problema. O objetivo deste trabalho é o uso de adsorventes 

baseados em híbridos siloxano-poliéter, capazes não somente de reter diferentes 

moléculas em sua rede, mas também a ligação a sítios específicos e seletiva 

separação. A utilização de materiais da classe siloxano-poliéter como eficientes 
adsorventes podera viabilizar o uso desses sistemas para o tratamento de efluentes 

industriais. A partir dos resultados experimentais, foi avaliado a capacidade maxima de 

adsorção e os mecanismos para a remoção de corantes. Foi desenvolvido com sucesso 

sistemas adsorventes a partir de híbridos orgânico-inorgânicos da classe 
siloxano-poliéter onde viabilizam o uso destes como candidato ideal para remediação 

ambiental. Em conclusão, a matriz híbridos siloxano-poliéter é uma grande promessa 

para a separação inteligente de corantes em meio aquoso, com potenciais aplicações 
no tratamento de águas. 

 

2-Introdução  

A alta descarga de poluentes como corantes orgânicos e inôrganicos, íons 

metálicos, ânions e micróbios no ambiente aquoso de forma drástica é uma grande 
ameaça a saúde humana. Pensando nisso, o controle eficiente das emissões industriais 

antes de sua liberação para o meio ambiente é de extrema importância [1] 

principalmente em sistemas aquosos na qual a água é essencial aos seres humanos e 

outras formas de vida.  

O uso de materiais híbridos orgânico-inôrganicos como adsorventes têm 

permitido um progresso significativo na remoção de substâncias tóxicas de meios 

aquosos [2]. Shao et al. [3] prepararam novos híbridos a base de 



metacriloxipropiltrietoxisilano (MAPTMS) e ácido acrílico (AA) via polimerizaçao radical 

e processo sol-gel. Estes materiais apresentaram fácil controle da estrutura e 

propriedades do material pelo simples ajuste das proporções de sílica e AA.  

Neste contexto, a utilização de materiais híbridos orgânico-inorgânicos da classe 

siloxano-poliéter pode abrir novas perspectivas como eficientes adsorventes usados 
para seletiva remoção de espécies poluentes. A adsorção de várias espécies aniônicas 

ou catiônicas nestes híbridos pode levar à formação de diferentes interações com a 

matriz. Isso se deve a presença de diferentes sítios de coordenação de espécies 
metálicas ou iônicas. Os possíveis sítios de coordenação dos híbridos siloxano-poliéter 

são (I) grupos ureia, (II) os oxigênios do tipo éter da cadeia polimérica e (III) os 

possíveis silanóis remanescentes da hidrólise e condensação. 

 

3-Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo a obtenção de um dispositivo eficiente e seletivo 

na adsorção de corantes, visando um aspecto ambiental como no tratamento de 

efluentes. Estes materiais podem apresentar vantagens em relação aos sistemas 
convencionais como transparência e flexibilidade e são insolúveis em água. Sera 

empregado o híbrido a base de PEO de massa molecular MM= 1900 g mol-1. Busca-se 

também entender os possíveis tipos de interação entre espécies iônicas e matriz 

híbrida, cujo objetivo é obter um material com alta capacidade de remoção de corantes 
existentes em efluentes industriais. 

4-Metodologia 

A matriz híbrida à base de siloxano e poliéter foi preparada a partir da hidrólise e 
condensação de precursores híbridos orgânico-inorgânicos, pelo processo sol-gel. Esse 

processo ocorreu em duas etapas, sendo que a primeira consistiu na dissolução do 

3-isocianatopropiltrietoxisilano e de um políeter modificado PEO na razão molar de 2:1, 

sob agitação magnética em solvente tetrahidrofurano (THF). Em seguida, os géis foram 

preparados a partir da hidrólise e condensação de precursores híbridos 



orgânico-inorgânicos. A hidrólise e a condensação foi promovida pela adição de uma 

solução alcoólica contendo água e de um agente catalisador ácido (HCl), resultando na 

formação de um gel. Para o precursor hibrido foi utilizado 1,5 g;  para solução aquosa 

utilizou-se 3,00mL de EtOH e 100 μL de H2O. O agente catalisador (HCl) numa 

quantidade de 36 μL. Esses reagentes foram misturados à temperatura ambiente sob 
agitação mecânica formando o gel híbrido siloxano-poliéter. 

 

5-Desenvolvimento 

A preparação dos materiais e as caracterizações foi realizada nos Laboratórios 

do Núcleo de Ciências Exatas e Tecnológicas da UNIFRAN que possuem instalações 

apropriadas para essas atividades. Foi empregado as técnicas de Difração de raios-X 

(DRX), Análise Térmica Simultânea (TG-DTA), Espectroscopia na região do 
Infravermelho (FTIR) para caracterização das matrizes. 

6-Resultados Preliminares 

Utilizando a matriz híbrida siloxano-PEO foi possível obter um material capaz de 
separar de modo rápido e inteligente corantes aniônicos de uma mistura contendo 

aniônico e catiônico. Os sítios ativos do corante aniônico e os grupos uréia presentes na 

matriz híbrida PEO desempenhou um papel importante na capacidade de adsorção de 

espécies aniônicas. Os resultados cinéticos de adsorção mostraram que o modelo de 
pseudo-primeira ordem ajustou melhor em comparação ao de segunda-ordem. Híbridos 

orgânico-inorgânicos da classe siloxano-poliéter apresentam-se como candidatos ideais 
para remediação ambiental.  
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