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Introdução 
Nos últimos anos, vários estudos envolvendo 

materiais à base de silício têm despertado muito 
interesse nos pesquisadores.  Diante disso, não 
seria diferente com as sílicas hexagonais 
mesoporosas.   

Esses materiais apresentam muitas 
propriedades, tais como: adsorção de água e 
moléculas orgânicas, elevada área superficial, 
transformação em ácido silícico, além disso,  podem 
ser aplicadas como catalisadores e peneiras 
moleculares. Sua definição está baseada em seu 
tamanho de poro que varia de 2 nm a 50 nm. 1,2 A 
síntese desses materiais é rápida e considerada 
como branda já que não requer controle de pH, e 
utiliza direcionadores neutros.3  

 Nessa perspectiva esses materiais vêm 
sendo utilizados em estudos de adsorção, em 
particular no estudo de adsorção da molécula com 
perfil fotodegradativo como a curcumina.1  

A curcumina é obtida do rizoma da cúrcuma 
longa. Apresenta um perfil fotodegradativo, o que 
impossibilita sua utilização diretamente em um meio 
reacional, requerendo assim a sua inserção em uma 
matriz inerte.2,3  

O objetivo desse trabalho é adsorver 
curcumina-PA e curcumina-Extraída, em sílica 
hexagonal mesoporosa, viabilizando a utilização de 
curcumina-extraída, traçando assim, um perfil 
adsortivo para o sistema formado.  

Resultados e Discussão 
A sílica hexagonal mesoporosa foi sintetizada 

e caracterizada por DRX, MEV, FTIR, adsorção de 
N2, análise térmica, RMN de 29Si. 1 

O estudo de adsorção foi realizado em 
batelada a 25 oC durante 24 h, em solução com pH 
7,1, utilizando 0,05 g de sílica hexagonal 
mesoporosa e 50,0 mL de solução de curcumina-PA 
e curcumina-Extraída obtida do açafrão da terra em 
concentração de 1,0 x 10-6 mol L-1 à 2,5x10-5 mol L-1. 

A concentração de material adsorvido foi 
determinada por espectrometria na região do UV-
vis. Os calores de reação foram determinados por 
titulação calorimétrica. Os dados termodinâmicos 
foram obtidos pela equação modificada de 
Langmuir.3 

Com esse estudo foi possível obter a 
constante de equilíbrio de adsorção, e a capacidade 
máxima adsortiva da sílica hexagonal mesoporosa.  
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Figura 1.  Isoterma de adsorção. Cur(PA)-SHM(1), 
Cur(ex)-SHM.  
 
Tabela. 1.  Valores da quantidade máxima de 
curcumina adsorvida por grama de sílica hexagonal 
mesoporosa e constante de equilíbrio. 

 
Tabela 2. Dados termodinâmicos ∆H, ∆G e ∆S para 
a adsorção de curcumina em sílica hexagonal 
mesoporosa. 
 

Conclusões 
As interações sílica hexagonal mesoporosa-

curcumina são processos espontâneos, sendo 
entalpicamente e entropicamente favoráveis, 
evidenciando a alta capacidade de adsorção da 
sílica hexagonal mesoporosa, ampliando, assim, 
seu campo de utilização. 

Agradecimentos 

                              
__________________ 
1Moura, A. O.; Prado, A. G. S. J.Colloid Interface Sci. 2009, 330, 392.  
2Park, I.; Pinnavaia J.; Microporous and Mesoporous Materials, 2008,3 

3Prado, A.G.S.; DeOliveira, E.;  J.Colloid Interface Sci.  2005, 291, 53. 

Material Ns/ 10 -5 mol g -1 K/108  

Curcumina P.A 2,285 ± 0,29 3,82 

Curcumina-Extraída 1,857 ± 0,18 3,02 

Material ∆∆∆∆G (kJ/mol) ∆∆∆∆H (kJ/mol) ∆∆∆∆S (J/mol K) 

Cur(PA)-SHM -48,785 ± 1,32 -0,6177 ± 1,08 0,1616 ± 1,47 

Cur(ex)-SHM - 48,21± 1,44 -0,432 ± 1,12 0,1603± 1,24 
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