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Introdução 

Os materiais podem ser combinados a fim de se 
obter um novo material com propriedades pré-
determinadas. Essa combinação pode ocorrer 
através de processos de cura, dentre eles a 
hidrossililação, em que moléculas orgânicas ou 
inorgânicas são adicionadas a cadeia polimérica

1
. 

Esse material híbrido encontra aplicabilidade em 
diversos ramos da indústria, dentre eles a aplicação 
tecnológica. 
Neste trabalho, aderiu-se o material híbrido, formado 
por silicone e PFO, à fibras de viscose e de nylon 
através da hidrossililação. E estudou-se as 
propriedades mecânicas desse novo material 
através de testes de resistência a solventes e 
técnicas espectroscópicas. 

Resultados e Discussão 

A fluorescência dos filmes Vis-PFO e Ny-PFO foi 
alterada pela presença do polissiloxano (Figura 1 e 
Figura 2). Essa alteração espectral é resultado do 
sucesso da adesão do silicone às fibras de viscose 
e filmes nylon, uma vez que a resposta óptica das 
fibras contendo os fluoróforos apenas sorvidos é 
similar à obtida para os filmes do fluoróforo puro.  
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Figura 1. Fluorescência dos filmes Vis-PFO e Vis-

PFO-Sil. 
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Figura 2. Fluorescência dos filmes Ny-PFO e 

Ny-PFO-Sil. 
 
Testes mecânico-morfológicos são necessários para 
a compreensão da natureza das interações entre o 
silicone e as fibras e para a avaliação das melhorias 
obtidas. Foram realizados testes de resistência a 
solventes, que mostraram que o novo material tem 
boa resistência á água e  tem grande capacidade de 
reter solventes como etanol e clorofórmio. Já em 
ácido acético, a estrutura do material nãosofreu 
alteração, sendo necessária a realização do teste 
em ácido clorídrico.  

Conclusões 

A partir da análise de fluorescência do material, 

conclui-se que a modificação da silicona 

empregando o método da hidrossililação, é 

satisfatória. O material híbrido é resistente a 

determinados solventes e a interação entre a 

silicona e as fibras está sendo estudada através de 

métodos espectroscópicos.  
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