
SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÕES DE MEMBRANAS 

POLIMÉRICAS CATALÍTICAS À BASE DE PDMS E PVA 

Neste trabalho, membranas poliméricas (MPs), à base de poli(dimetilsiloxano) 

(PDMS) e poli(álcool vinílico) (PVA) foram sintetizadas e caracterizadas. O potencial 

catalítico das correspondentes membranas poliméricas catalíticas (MPCs) contendo 

0,02% em massa de Mn(Salen) foi também avaliado usando diferentes substratos 

e oxidantes. A síntese dessas membranas foi realizada utilizando o Processo Sol-

Gel e consistiu na mistura de uma solução aquosa de PVA com solução alcoólica de 

PDMS previamente reticulado com núcleos de sílica provenientes do 

tetraetilortossilicato (TEOS). Foram preparadas membranas com 10, 15 e 20% em 

massa de PVA e identificadas com MP1, MP2 e MP3, respectivamente. As MPs 

contendo o catalisador de Mn(salen) foram identificadas como membranas 

poliméricas catalíticas MPC1, MPC2 e MPC3, respectivamente. As MPs foram 

caracterizadas por espectroscopia na região do Infravermelho (IVTF), ensaios de 

intumescimento em solventes de diferentes polaridades, análise termogravimétrica 

(TGA), calorimetria exploratória de varredura (DSC) e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). A adição de diferentes proporções de PVA no PDMS reticulado 

levou a obtenção de membranas com polaridade modulada que permitiram a 

sorção de solventes como água, metanol, hexano e diclorometano. O estudo do 

potencial catalítico das MPCs foi realizado mediante emprego de reações de 

oxidação de hidrocarbonetos (cicloocteno e estireno) e fármacos (Carbamazepina, 

Primidona e Fluoxentina). Os oxidantes empregados nas reações foram: peróxido 

de hidrogênio (H2O2), hidroperóxido de terc-butila (t-BOOH) e ácido m-

cloroperbenzóico (MCPBA). No estudo das reações de oxidação dos 

hidrocarbonetos as membranas foram avaliadas em sistemas trifásicos nos quais a 

membrana se localiza entre a fase apolar (substrato) e a fase aquosa (oxidante). 

Os resultados foram promissores, obtendo-se frequência de “turnovers” da ordem 

de 138 h-1. Na oxidação dos fármacos, as MPCs foram capazes de catalisar, de 

forma eficiente, as reações de acordo com a natureza e polaridade do oxidante. No 

caso da Primidona, as MPCs promoveram a oxidação seletiva da primidona e 

PEMA, o principal metabólito in vivo. Além disso, as membranas PDMS/PVA 

permitiram a oxidação dos hidrocarbonetos pelo oxidante H2O2, o que não era 



possível em sistema somente à base de PDMS. Esse trabalho mostrou que é 

possível sintetizar MPs a base de PDMS e PVA com polaridade modulada, imobilizar 

catalisadores e promover reações de oxidação com oxidantes de diferentes 

polaridades. As MPCs apresentam potencial de aplicação em sistemas de reatores 

industriais uma vez que combinaram etapas de reação e separação em um único 

módulo de operação. 


