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Pesquisas realizadas em ciência e engenharia de materiais visam obter materiais 

com desempenho cada vez mais específicos para aplicações modernas a custos 

interessantes. Métodos químicos têm contribuído significativamente para superar 

algumas limitações encontradas pelos métodos convencionais de obtenção de 

materiais cerâmicos. Este trabalho teve como principal objetivo a preparação e 

caracterização de vidros de oxicarbeto de silício (SiOC) e oxicarbeto de silício e 

titânio (SiTiOC) obtidos por meio da pirólise de redes de polissiloxano. As redes de 

polissiloxano foram preparadas por reações de hidrólise/condensação entre o 

poli(metilsiloxano), [(CH3HSiO)n] (PHMS), poli(dimetilsiloxano), [(CH3)2SiO)n] 

(PDMS) com tetraetilortossilicato (TEOS) e tetrabutóxido titânio (TBT). A 

conversão polímeroscerâmicos se deu por meio da pirólise sob atmosfera inerte de 

Ar em temperaturas de 1000, 1300 e 1500 °C. As amostras foram analisadas por 

Análise Termogravimétrica (ATG), Análise Térmica Diferencial (ATD), 

Infravermelho com Transformada de Fourier (IVTF), Difração de Raios X (DRX) e 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Para os vidros de SiOC derivados de 

PHMS e TEOS ou PDMS e TEOS, as diferentes quantidades de carbono levaram à 

formação de vidros com perfis de cristalização distintos, embora propriedades 

texturais semelhantes foram observadas por MEV. Também foram obtidos vidros 

de SiTiOC a partir da pirólise de redes de PHMS preparadas com 1, 3, 5, 7, 28 e 50 

% em massa de TBT em relação a massa total de cada polímero precursor. 

Espectros IVTF dos precursores contendo titânio indicam um grau de reticulação 

mais acentuado, quando comparados com espectros das amostras sem Ti. Além 

disso, eles também apresentaram menor perda de massa nos perfis das curvas de 

ATG. Nos padrões de DRX para as amostras obtidas em 1500 °C, com maiores 

quantidades de Ti, foi possível observar picos associados às fases cristalinas de 

óxido de silício e óxido de titânio, nas fases cristobalita e rutilo, respectivamente. 


