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Introdução 

     Materiais a base de sílica sintetizada pela rota sol-
gel têm sido amplamente estudados, devido às 
diversas características e aplicações

1
. Uma destas 

aplicações foram exploradas por Zarbin, et al.
2
, para a 

liberação controlada de semioquímicos, no entanto, 
existe necessidades de mais estudos, uma vez que 
poucos trabalhos tem sido publicados. 

      Este trabalho visou à síntese e caracterização de 

matrizes a base de sílica para a liberação controlada do 

rincoforol, feromônio sexual do besouro 

Rhynchophorus palmarum. 

Resultados e Discussão 

     As matrizes foram sintetizadas com base nos 

trabalhos de Yokoi, et al.
3
 e Alsuhaimi & Mccready

4
, 

com modificações. Foram denominadas de MSM-SDS 

(sem modificação da superfície) e M5%FTEOS-SDS 

(matrizes com a superfície modificada com 5% de 

Feniltrimetil ortosilicato (FTEOS)). A identidade química 

das matrizes foi determinada por FTIR. Os espectros 

mostram que as matrizes são basicamente sílica com 

bandas características em torno de 3466, 1635, 1100 

cm
-1

 e vibrações de estiramentos simétricos de grupos 

C-H de anel aromático em torno de 1410, 710 e 697 

cm
-1

, o que representa a confirmação da modificação 

da superfície da matriz com 5% de FTEOS (Figura 1). 

 
Figura 1. Espectro de infravermelho para as matrizes 
MSM-SDS e M5%FTEOS-SDS. 
 

      As cargas de feromônio foram determinadas por 

cromatógrafia a gás. Foram utilizadas 10 mg de 

rincoforol para a impregnação, obtendo-se as cargas 

iniciais de 3,42 ± 0,27 e 5,05 ± 0,20 mg/g, 

respectivamente, para as matrizes MSM-SDS e 

M5%FTEOS-SDS. A maior carga de feromônio na 

matriz M5%FTEOS deve-se aos grupamentos 

aromático presente no FTEOS, propiciando uma maior 

interação com o rincoforol que é um álcool com 8 

átomos de carbono. 

      A liberação do feromônio foi realizada com base em 

estudos realizados por Zang
5
 com modificações. Os 

percentuais de liberação são similares ou muito 

próximos para as duas matrizes a 20 e 30 ºC. A partir 

dos 40°C, a diferença entre os perfis de liberação 

torna-se evidente, sendo mais acentuado para a matriz 

com maior carga de feromônio. 

 
Figura 2. Perfil de liberação do rincoforol para as 
matrizes MSM-SDS e M5%FTEOS-SDS. 

Conclusões 

      Próximo à temperatura ambiente, não houve 

diferença apreciável no percentual de liberação do 

feromônio para as duas matrizes sintetizadas. Um 

percentual maior de modificação da matriz será 

testado, buscando obter uma diferença mais 

significativa na liberação à temperatura ambiente para 

as matrizes com e sem modificação. 

Agradecimentos 

RSC agradece a FAPESB pelo financiamento a 

pesquisa, JRSS pela concessão da bolsa CAPES e ao 

CBG-UESC pela analises de FTIR. 

____________________ 
1 Meynen, V., Cool, P., Vansant, E.F. Microporous and Mesoporous Mater. 

2009, 125, 170. 
2 Zarbin, A.J.G. et al., J. Braz. Chem. Soc. 19, 1634. 
3 Yokoi, T.; Yoshitake, H.; Tatsumi, T. Stud. in Surf. Scien. and Cat. 2004, 

154, 519. 
4 Alsuhaimi, A.O.; Mccready, T. Glob. NES. J. 2012, 14, 55. 
5 ZHANG, A. Proceedings., 2005. GTR-NE-337. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
0

50

100

150

 

 

T
a

n
s

m
it

â
n

c
ia

 (
u

.a
)

Número de Onda (cm-1)

1410 710

697

MSM-SDS

M5(%)FTEOS-SDS

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0 20 40 60 80

M
as

sa
  l

ib
e

ra
d

a 
(%

)

Temperatura (°C)

M5%FTEOS-SDS

MSM-SDS


