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         Resumo: O silício é o elemento químico que constitui 27,7% da crosta terrestre. Ele pode ser 
convertido quimicamente a uma ampla gama de polímeros chamados de Siliconas, ou como são mais 
conhecidos no Brasil: Silicones. 
Várias destas siliconas são interessantes para a indústria do couro, em ambos os processos: molhado e 
acabamento final. 
Siliconas são amplamente usadas em couro: calçados, estofamento (automotivo e mobiliário), vestuário e 
em outros tipos de aplicações.  
Incorporadas principalmente nos tratamentos superficiais (topcoat), as siliconas têm importante influência 
no couro, proporcionando: proteção (resistência à água, abrasão, risco e rachaduras), sensorial (brilho, 
toque, etc.), conforto (suavidade, respirabilidade, flexibilidade, etc.), funcionabilidade (agente de 
nivelamento, antiespumante e lubrificante).  

1. Introdução:  

Por analogia com as cetonas, o nome silicona (silicone), foi dado por Kipping em 1901 descrevendo novos 
compostos com a fórmula genérica: R2SiO. O nome silicone foi adotado pela indústria e refere-se aos 
polímeros, em que R = CH3, sendo representado pela sigla PDMS. Os grupos metila ao longo da cadeia 
podem ser substituídos por uma variedade de outros grupos químicos; como exemplo: fenila, vinila, amina, 
amida ou trifluoropropila. A combinação de grupos orgânicos ligados a uma cadeia principal inorgânica 
proporciona às siliconas combinações únicas, permitindo a elas o uso em uma gama muito variada de 
aplicações, como: aeroespacial (material flexível em baixas e altas temperaturas), eletrônicos (alta 
resistência elétrica), medicinal (excelente biocompatibilidade), construção (resistência a intempéries), 
couro,  têxtil e cuidados pessoais (sensorial ao tato e proteção) etc. 

1.1 As principais etapas do desenvolvimento da silicona foram: 

1. Descoberta do elemento químico silício em 1824 por Berzelius pela redução do fluorosilicato 
de potássio com o potássio: 4 K + K2SiF6   →   Si + 6 KF 

2. Reação do silício com o cloro, gerando um composto volátil identificado posteriormente 
como tetraclorosilano: SiCl4:  Si + 2 Cl2 → SiCl4 

3. A próxima etapa foi realizada por Friedel e Craft em 1863 com a síntese do primeiro 
composto orgânico de silício, o tetraetilsilano: 2 Zn(C2H5)2 + SiCl4 →  Si(C2H5)4 + ZnCl2 

4. Em 1871 Landenburg observou que o dietildietoxisilano, (C2H5)2Si(OC2H5)2, na presença de 
um ácido diluído levou a obtenção de “um óleo que se decompunha somente a temperatura 
muito alta”. 

Kipping fundou a química dos organosilícios; através de, entre outros, a preparação de vários silanos por 
reações de Grignard e hidrólises dos clorossilanos para produção de longas moléculas. A natureza 
polimérica das siliconas foi confirmada pelo trabalho de Stock. 

Em 1940, as siliconas tornaram-se materiais comerciais após Hyde da Dow Corning demonstrar a 
estabilidade térmica e alta resistência elétrica das resinas de siliconas, bem como Rochow da General 
Eletric ter fundado o método direto da preparação de siliconas a partir do silício e do cloreto de metila. 

1.2 Da areia a Silicona: 

Como a maioria dos metais, o Silício encontra-se na forma oxidada, como dióxido de silício, que 
comumente é chamado de quartzo (areia). O dióxido de silício é transformado metalurgicamente pelo 
processo de redução com o uso de carvão metalúrgico, obtendo-se assim: Silício metálico e como 
subproduto o monóxido de carbono, que posteriormente é transformado em dióxido de carbono. O silício 
metálico (Si), é um material de cor acinzentado brilhante, alta dureza, baixa densidade, etc.  

 SiO2 + 2C → Si + 2CO 



 

 

1.2.1 Atualmente as siliconas são obtidas em três etapas de síntese: 

a) Síntese do clorossilano: 

O silício é reagido com o cloreto de metila (obtido pela condensação do metanol com o ácido clorídrico: 
CH3OH + HCl + cat. → CH3Cl + H2O), formando os clorossilanos em um leito fluidizado de pó de 
silício metálico com um fluxo de vapor de cloreto de metila, usualmente a temperaturas de 250 – 350° C e 
pressão de 1 – 5 bars. Uma mistura de diferentes clorossilanos é obtida contendo principalmente o 
dimetildiclorosilano, (CH3)2SiCl2: 

       Rendimento (%)  Ponto de ebulição (°C) 

 x  Si + y CH3Cl + cat     → (CH3)2SiCl2 >50   70.0 

     CH3SiCl3 10 – 30   66.4 

     (CH3)3SiCl <10   57.9 

     CH3HSiCl2 <5   41.0 

     Outros  5    -  

b) Hidrólise do clorossilano: 

Os poli(dimetilsiloxanos) são obtidos pela hidrólise do dimetildiclorossilano na presença de um excesso de 
água: 

 x Me2SiCl2  + H2O – HCl →  y HO[(CH3)2SiO]n  +  z [(CH3)2SiO]m 

      oligômero linear  oligômero cíclico 

Onde: n = 20 - 50 e m = 3, 4, 5,.... (predominando  4) 

Esta reação heterogênea e exotérmica produz o dissilanol, (CH3)2Si(OH)2, o qual se condensa rapidamente 
com o HCl e agindo como catalisador para obter a mistura de oligômeros lineares e cíclicos por 
condensação  inter ou intra-molecular. A razão entre estes dois oligômeros depende das condições de 
hidrólise (concentração, pH, solventes, etc.). Os oligômeros sofrem uma lavagem com água, e posterior 
neutralização e secagem. O HCl como subproduto é reciclado para reagir com o metanol, gerando o cloreto 
de metila que é usado no processo direto descrito anteriormente. 

c) Polimerização e policondensação: 

Os oligômeros lineares e cíclicos obtidos pela hidrólise do dimetildiclorossilano são polimerizados por 
condensação (lineares), e por adição (cíclicos), para a obtenção de macromoleculas de suficiente extensão. 
Estes polímeros são geralmente bloqueados com grupos inertes para impedir condensações diversas, ou 
podem também ser reagidos com outros grupos para prover características distintas aos polímeros 
desejados.                                                                



  
Oligômero Cíclico (PDMS) 

 

1.2.2 Poli(dimetilsiloxano): 

A mais básica silicona é o Poli(dimetilsiloxano), PDMS. O qual é composto de uma cadeia principal 
inorgânica de unidades repetitivas de Silício-Oxigênio e dois grupos orgânicos metila ligados a cada átomo 
de silício. O grau de polimerização pode variar e ser superior a 10.000 unidades monoméricas.  
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A cadeia de PDMS é altamente flexível e móvel, adotando estrutura helicoidal, de fácil reorientação para 
adotar configuração de baixa energia. As baixas interações intermoleculares são a razão de que mesmo 
polímeros de alto peso molecular são capazes de fluir. A ligação Si-O é extramente estável nas mais 
diversas condições.  

           

 

2. Desenvolvimento 

É possível modificar a cadeia básica da silicona com uma vasta variedade de grupos funcionais, podendo-se 
modificar: 

• A forma física do polímero (líquido, cera, resina, pó).  
• Reatividade (OH, vinila). 
• Substantividade com o substrato (aminas, amidas, etc.). 
• Propriedades físicas (brilho e resistência térmica- fenila,  etc),     ...... 

 
2.1 Siliconas no acabamento de couro:  
 
As principais propriedades das siliconas proporcionadas à indústria do couro são: 

Flexibilidade 
Adesão 
Estabilidade em baixas e altas temperaturas 
Permeável a vapor de água 
Lubricidade 
Rápido molhamento e espalhamento (copolímeros de siliconas  glicol) 
Baixa energia superficial (release) 
Repelência à água 
Amaciamento 
Compatibilidade orgânica 

 
 
 
 
 

Couro 

  
Grupos Metila: 
Baixa energia superficial 
Hidrofobicidade  

Maciez 
 Deslizamento 
 Resistência à abrasão  
 Repelência à água 

Como as siliconas funcionam (modelo simplificado) 
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Tabela 1: Silicona - Função 

 

 
 

Tabela 2: Silicona - Necessidades & características 
Necessidades Características providas ao couro 

Proteção Resistência à água, resistência a desgaste e 
riscos, resistência à abrasão e flexibilidade a baixa 
temperatura. 

Aparência Brilho ou fosco 
Toque Macio, sedoso, oleoso, deslizante ou seco. 
Conforto Caimento, flexíbilidade e respirabilidade. 

 
Tabela 3: Silicona – Tipos & Benefícios 

Tipos de silicona Principais benefícios 
PDMS Toque, brilho, resistência à abrasão e repelência à 

água. 
Goma de silicona Toque, resistência à abrasão, acabamento fosco 

brilho, resistência a riscos e repelência à água. 
Silicona hidrogênio metil Repelência à água e resistência a risco 
Elastômero de silicona Resistência a risco, acabamento fosco e sensorial ao 

tato. 
Silicona glicol Nivelamento 
Resina de silicona Repelência à água, resistência ao rasgo e 

durabilidade. 
 

3. Resultados: 
 

Amostras de couro foram tratadas (com os tipos de siliconas descrito nas tabelas que se seguem), e 
avaliadas pelo Centre Technique Cuir Chaussure Marouinerie, Lion, França. 
 

Tabela  4: Hidrofobicidade (1) 
 Concentração de Silicona na laca de poliuretano 

Sistema Solvente 0% 0.5% 1% 2% 4% 
Silicona aminofuncional 4 8 10 > 12 * > 12 * 
Resina de silicona # 1 4 6,5 6,5 7 9 
Resina de silicona # 2 4 5 5,5 6 7 

Sistema aquoso 0% 1% 2% 4% 8% 
Emulsão de silicone de alto 
peso molecular 

1,3 5 ** 6 ** 6,3 ** 7 ** 

Notas:  *  =  a gota evapora-se sem penetrar no couro 
** = a gota não se espalha 
(1) = Norma Européia IUF420, usando etanol 95° em couro de flor integral. 

Vestuário Calçados Estofamento 

• Resistência a riscos 
• Durabilidade 
• Resistência à água 
• Estética 
• Sensorial ao tato 

• Resistência à água 
• Conforto 
• Resistência ao 

desgaste  
• Estética 
• Flexibilidade 
• Respirabilidade 

Nota: Siliconas são adicionadas na laca ou aplicadas sobre a laca 

• Conforto 
• Proteção à chuva 
• Estética 
• Maciez 



 
 

Tabela 5: Fricção úmida 
Tipos de silicona Concentração de Silicona na laca de poliuretano 

 0% 1% 2% 3% 4% 
Aditivo especial de silicona de 
alto peso molecular 

1 2 2  3 

Emulsão especial de alto peso 
molecular 

2 2 3  4 

Partícula de elastômero de 
silicona 

1   5  

Notas: 1 = Completa degradação de aparência 
 2 = Forte de degradação da aparência 
 3 = Média degradação da aparência 
 4 = Leve degradação da aparência 
 5 = Não degrada da aparência ou transferência de pigmentos 

Norma Européia IUF450 usando equipamento Veslic, 50 ciclos, couro de flor integral.  
 
 

Tabela 6: Toque 
Tipos de silicona Nubuck Flor integral 
Aditivo especial de silicona de 
alto peso molecular 

 Sedoso 

Emulsão especial de silicona de 
alto peso molecular 

 Escorregadio 

Silicona Aminofuncional # 3 Aveludado Oleoso 
Silicona aminofuncional # 2  Escorregadio 
Partículas elastoméica de silicona   Seco 
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4. Conclusão: 
 
Siliconas são polímeros únicos e versáteis, o que as tornam interessantes para o uso em uma ampla gama de 
aplicações no couro. Os vários tipos de siliconas, considerando o peso molecular, funcionalidade, 
reatividade e estrutura; contribuem para a obtenção de diferentes benefícios de sua aplicação no couro, 
como: proteção, aparência, sensorial ao tato (toque) e conforto. 
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