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RESUMO 
 
A MCM-41 é uma estrutura tridimensional porosa de conformação hexagonal e 
poros unidirecionais com uma vasta gama de aplicações. Pode ser usada como 
adsorvente de gases, na remoção de CO2 do ar atmosférico e adsorvente de sólidos 
e líquidos dispersos em água retirando-os de correntes. Neste trabalho, amostras da 
peneira molecular MCM-41 foram sintetizadas utilizando o precursor 
tetraetilortosilicato (TEOS) como fonte de sílica e o surfactante brometo de 
cetiltrimetilamonio (CTAB) para direcionar a sílica à estrutura do material MCM-41 
em meio reacional constituído de solução aquosa de etanol e amônia. Os seguintes 
parâmetros de reação foram avaliados: influência da razão molar TEOS/CTAB, o 
tempo de reação em condições ambiente de temperatura e pressão e efeito da 
temperatura de calcinação, desde que esses parâmetros na síntese sol-gel podem 
afetar a estrutura do produto obtido. As amostras obtidas foram caracterizadas por 
termogravimetria e difração de raios-X. Estudos de remoção de Rodamina B foram 
realizados e caracterizados por Espectroscopia em UV-Vis e Espectroscopia de 
Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR).  
 
PALAVRAS-CHAVE: MCM-41; adsorção; sol-gel; peneira molecular; Rodamina B.  
 
ABSTRACT 
 
MCM-41 is a porous three-dimensional structure with hexagonal conformation and 
one-dimensional pores with a vast range of applications. It can be used as gas 
adsorbent in removing CO2 from atmospheric air; solids and liquids adsorbent when 
dispersed in water currents. In this work, MCM-41 molecular sieve samples were 
synthesized using the precursor tetraethylorthosilicate (TEOS) as silica source and 
the surfactant cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) to direct the silica to the 
MCM-41´s structure in a reaction medium consisting of ethanol and aqueous 
ammonia. The following reaction parameters were evaluated: influence of the molar 
ratio TEOS/CTAB, the reaction time in ambient temperature and pressure conditions 
and the effect of calcination temperature, since these parameters in the sol-gel 
synthesis can affect the product structure. The obtained samples were characterized 
by thermogravimetric analysis and X-ray diffraction. Rhodamine B removal studies 
were performed and characterized by UV-Vis spectroscopy and Fourier transform 
infrared spectroscopy (FTIR). 
 
KEYWORDS: MCM-41; adsorption; sol-gel; molecular sieve; Rodamine B.  
 



Silva, J.C.B.; Mac Leod, T.C.O. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Beck et al. (1992), o grupo de pesquisadores da Mobil Oil Co. descobriu a família de 
peneiras moleculares M41S que abrange as estruturas MCM-41, MCM-48 e MCM-
50. Feito que foi considerado um grande passo na síntese de materiais estruturados, 
pois foi a primeira determinação de processos para a obtenção de estruturas muito 
bem definidas, com poros cilíndricos de pequena amplitude de tamanho (15 a 120 
Å), grande área superficial específica de aproximadamente 1400 m2g-1 e 
considerável estabilidade térmica. A Figura 1 mostra as estruturas destes materiais: 
 

 
Figura 1. Família de materiais M41S. MCM-41: Estrutura hexagonal com sistema unidirecional 
de poros; MCM-48: Estrutura cúbica com sistema tridimensional de poros interconectados; 

MCM-50: Estrutura lamelar constituída de lâminas de sílica. 
 

A MCM-41 tem recebido grande atenção dos pesquisadores desde seu 
descobrimento devido a sua morfologia manipulável, pois o tamanho de poro, 
espessura de parede e o formato das partículas podem ser manipulados variando 
temperatura de reação, pH, o tipo e as razões molares de precursor/surfactante, 
além da estabilidade térmica, que depende diretamente dessas propriedades 
(MELÉNDEZ-ORTIZ et al., 2012).  
 
O primeiro processo de produção desta peneira molecular foi a transformação 
hidrotérmica de géis de silicato na presença de surfactantes de amônio quaternário 
com diferentes tamanhos de cadeia alquílica, proposta por Beck et al. (1992). Este 
método, geralmente o mais usado, é realizado em pH em torno de 11, temperaturas 
de 60 a 150°C e tempo de reação de 1 a 6 dias (MELÉNDEZ-ORTIZ et al., 2012). 
 
Outro método alternativo é o sol-gel, que mostra evidentes vantagens sobre a 
transformação hidrotérmica devido a sua temperatura de 18 a 25°C e tempo de 
reação de 1 a 7 horas, consideravelmente menores. Ocorre através da hidrólise de 
alcoxissilanos, fornecendo sílica, numa solução aquosa de algum surfactante 
catiônico em pH de 10 a 11 (MELÉNDEZ-ORTIZ et al., 2012). 
 
Uma importante aplicação desta estrutura de alta área superficial específica é a 
adsorção, sua principal característica. A adsorção de corantes é uma prática muito 
eficaz na classificação da capacidade adsortiva de materiais porosos. Um corante 
muito comum é a Rodamina B (Figura 2), muito utilizada na indústria têxtil. Assim, o 
desenvolvimento de metodologias para a remoção deste corante de efluentes 
industriais assume elevada importância. Dentre os métodos disponíveis para a 
remoção de corantes, a adsorção tem destaque nesse cenário pois demanda de 
pequenas áreas de instalação, elevada taxa de remoção, facilidade de operação, 
insensibilidade a substâncias tóxicas e uso de adsorventes de baixo custo, tais como 
carvão ativado, argila naturais e quimicamente modificadas. 
 
Os estudos de adsorção da Rodamina B em zeólitas de TiO2 realizados por Almeida 
(2011) foram capazes de reduzir em 95% a concentração inicial de 10mg/L do 
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corante em soluções aquosas. Oliveira et al. 2014 reporta a capacidade de adsorção 
de 360,67 mg do corante por grama de argila natural. 
  

 
Figura 2. Estrutura química da Rodamina B. 

 
Neste contexto, o objetivo do trabalho foi sintetizar e caracterizar as amostras de 
MCM-41 sintetizadas pela rota sol-gel e avaliar a capacidade de remoção do corante 
orgânico Rodamina B empregando esses materiais porosos.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1. Preparação das amostras de MCM-41 
 
Foram produzidas 14 amostras de MCM-41 usando tetraetilortosilicato (TEOS) como 
fonte de sílica. As reações ocorreram a temperatura e pressão ambiente em 
soluções constituídas de água-etanol-amônia na proporção molar de 9:1:0,24 
respectivamente. 
 
Para promover a reação, 0,5g de brometo de cetil-trimetilamonio (CTAB) foi diluído 
em 50 ml de água destilada. Após total diluição, foram adicionados 18 ml de etanol 
99,98% (v/v) e 5 ml da solução de hidróxido de amônio 28% (m/m de amônio). O 
TEOS foi então lentamente adicionado gota a gota durante todo o tempo de reação. 
Os tempos de reação foram variados de 1, 3, 5 e 7 horas de reação, alterando a 
proporção molar de TEOS/CTAB de aproximadamente 5, 7, 10 e 15, ou seja, foram 
adicionados 2,5, 3,75, 5 e 7,5 ml de TEOS a cada quatro amostras.  
 
Após o término da reação, cada amostra foi filtrada a vácuo e lavada com água 
destilada a temperatura ambiente. Posteriormente, as amostras foram seca em 
condições ambiente por oito horas, e calcinadas à temperatura de 350, 500 e 600°C 
durante 5 horas. Alguns materiais degradaram durante a calcinação, resultando em 
14 amostras de MCM-41 sintetizados pela rota sol-gel. 
 
2.2. Caracterização das amostras de MCM-41 
 
As amostras de MCM-41 sintetizadas foram caracterizadas por difratometria de raio-
X em um equipamento Rigaku Ultima IV do Laboratório de Cristalografia da 
Universidade Federal de Alfenas, Alfenas – MG. Foi utilizado na análise tubo de 
cobre (Kα = 0,1542 nm), com os parâmetros de potencial de aceleração e corrente 
de 40 kV e 30 mA, respectivamente. Efetuou-se varredura angular contínua entre 3 e 
10°, com intervalos regulares de leitura de 0,02º.  
 
A MCM-4 também foi caracterizada por métodos termogravimétricos para determinar 
sua estabilidade (variação de massa) até a temperatura de 1000°C. 
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A análise foi feita no equipamento NETZSCH STA 449F3, com 9,7 mg de MCM-41 
calcinada, iniciando em 25°C com um passo de 5°C/min até atingir 1000°C. A perda 
de massa (TG) e a variação de entalpia (DSC) no decorrer do experimento foram 
registradas. 
 
2.3. Adsorção de Rodamina B na MCM-41 
 
Quatro soluções de diferentes concentrações do corante Rodamina B (10, 30, 50 e 
70 mg.L-1; que correspondem a 2,1.10-5; 6,3.10-5; 1,0.10-4 e 1,5.10-4 mol.L-1, 
respectivamente) foram distribuídas em três frascos cada, totalizando doze 
amostras. O estudo de adsorção foi realizado com amostras de MCM-41 calcinada e 
não calcinada. Dessa forma, 0,025 g de MCM-41 calcinada foram adicionados a um 
frasco de cada solução de concentração conhecida, o mesmo foi feito com a MCM-
41 não calcinada. Aos outros quatro frascos restantes, nada foi adicionado, 
mantendo-os como padrão de comparação. Após uma hora em repouso para 
adsorção, tempo suficiente para atingir a carga máxima da MCM-41 (Oliveira et al. 
2014), as soluções foram analisadas por espectrofotometria UV-Vis no comprimento 
de onda a 554 nm para determinar o quanto de Rodamina B foi removido da solução 
pela MCM-41. O branco utilizado foi a água destilada usada na preparação das 
soluções. 

 
2.4. Espectroscopia de infravermelho (FTIR) na MCM-41 com Rodamina B 
adsorvida 
 
Uma pequena porção da MCM-41 calcinada e da não calcinada foram submetidos à 
espectroscopia vibracional na região de infravermelho com transformada de Fourier 
após a adsorção da Rodamina B para determinar se é possível observar picos de IV 
do corante no adsorvente. O equipamento utilizado foi um espectrômetro FTIR Cary 
670 da Agilent Technologies® com análise espectral na região 4000 a 650 cm-1. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Síntese e caracterização das amostras de MCM-41  
 
A MCM-41 foi sintetizada pela rota sol-gel usando tetraetilortosilicato (TEOS) como 
fonte de sílica e brometo de cetil-trimetilamonio (CTAB), variando a proporção molar 
de TEOS/CTAB de aproximadamente 5, 7, 10 e 15 em soluções constituídas de 
água-etanol-amônia. As sínteses foram realizadas avaliando-se o tempo de reação 
em 1, 3, 5 e 7 horas. Após a síntese pelo processo sol-gel, os materiais foram 
calcinadas à temperatura de 350, 500 e 600°C durante 5 horas. 
 
Os materiais foram caracterizados por TG e DSC simultâneas. As Figuras 3 e 4 
mostram a variação da massa em função da temperatura: 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

  
Figuras 3 e 4. Análises TG (-----) e DSC (___) simultâneas. Início em 25ºC e taxa de aquecimento 

de 5ºC/min até 1000ºC nas estruturas calcinada e não calcinada. 

 
A análise de TG e DSC da MCM-41 calcinada apresenta uma perda em torno de 
15% de massa na amostra em temperatura inferior a 100ºC, que é acompanhada 
por um vale endotérmico na curva DSC. Este fato pode ser explicado pela umidade 
que retida na peneira molecular, por se tratar de um pó com uma enorme área 
superficial. Após esta perda de massa, a variação do TG se estabiliza em torno de 
85%, e a DSC retorna ao estado normal. A curva TG mostra que a amostra 
continuou perdendo massa até o fim da análise, porém numa proporção constante e 
chegou a 82,5% da massa inicial no final da análise. 
 
A análise de TG e DSC da MCM-41 não calcinada mostra as mudanças de 
conformação e perda de massa em função do aquecimento ao qual a substância é 
submetida durante a calcinação. O primeiro declínio na curva TG até 97% da massa 
inicial indica a perda de água adsorvida na superfície até aproximadamente 100ºC, e 
a curva DSC acompanha com um pequeno vale endotérmico. De 100 ºC a 180ºC a 
água presente na estrutura é retida e a curva TG decresce até 94%, em torno de 
200ºC o CTAB começa a decompor e ser liberado da amostra, finalmente em 400ºC 
onde o amplo pico exotérmico se encontra, acontece combustão do CTAB e outros 
componentes orgânicos ainda presentes fazendo com que a massa atinja 75% da 
inicial. Em aproximadamente 650ºC a combustão cessa e a perda de massa se 
estabiliza em aproximadamente 73%, a curva DSC tende a se estabilizar 
apresentando ruídos aleatórios e eventos exotérmicos provavelmente indicando 
pequenas mudanças na estrutura da MCM-41. 
 
A difração de raios-x permite identificar a estrutura da MCM-41 com base em seus 
planos de reflexão. Usou-se como parâmetro de comparação o difratograma 
apresentado por Sousa e Klein (2008), Figura 5. 
 

 
Figura 5. Difratograma de raios-X de uma amostra de MCM-41. 

 
A estrutura de poros hexagonal da MCM-41 apresenta três planos de difração, que 

geram picos de baixo ângulo (2 de 1,5 graus a 5 graus), relacionados aos planos 
cristalográficos (100), (110) e (200). Por limitações do equipamento, a análise 
iniciou-se em 3°, impedindo a visualização do plano (100) em 2,4º, mas observa-se a 
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presença de dois picos, que representam os planos (110) e (200). A Figura 4 mostra 
os difratogramas para as amostras de MCM-41 sintetizadas. 
 

 
Figura 6. Comparativo dos difratogramas de raios-x variando as proporções molares 

para um mesmo tempo de reação e temperatura de calcinação. a. Uma hora de reação e 
calcinação a 500°C; b. Três horas de reação e calcinação a 500°C; c. 5 horas de reação e 

calcinação a 500°C; d. 5 horas de reação e calcinação a 600°C; e. 7 horas de reação e 
calcinação a 350°C; f. 7 horas de reação e calcinação a 600°C. 

 
3.2. Absorbância da Rodamina B em solução aquosa submetida a adsorção 
pela MCM-41 
 
Quatro soluções do corante Rodamina B (10, 30, 50 e 70 mg.L-1; que correspondem 
a 2,1.10-5; 6,3.10-5; 1,0.10-4 e 1,5.10-4 mol.L-1) e foram submetidas a adsorção em 
aproximadamente 25 mg de MCM-41 calcinada e não calcinada. Um porção de cada 
uma das soluções foi armazenada como controle na ausência de material 
adsorvente, resultando um total de 12 amostras. 
 
Os ensaios de adsorção da Rodamina B foram monitorados após uma hora de 
interação com a MCM-41 e o sobrenadante do corante não adsorvido foi analisado 
num espectrofotômetro UV-Vis utilizando o comprimento de onda máximo a 554 nm. 
A água destilada usada para preparar as amostras foi utilizada como branco para o 
equipamento e uma amostra controle da Rodamina B na ausência da MCM-41 
também foi monitorada para cada concentração de Rodamina B para avaliar a 
capacidade de adsorção dos materiais sintetizados. Os resultados estão descritos 
na Tabela1. 
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Tabela 1. Concentrações de Rodamina B obtidas das soluções após uma hora de adsorção 

pela MCM-41 e suas respectivas correções. 

 Inicial  
[mg.L-

1] 

Final  
[mg.L-

1] 

Remoção 
[%] 

Adsorvida1 
[mg.L-1] 

Fase sólida2 

[(mg/L)/g] 

MCM-41 não 
Calcinada 

10   8,25 18% 1,75   67,46 

30 27,99 7% 2,01   78,07 

50 48,13 4% 1,87   75,53 

70 65,48 6% 4,52 162,48 

MCM-41 
Calcinada 

10   7,17 28%   2,83 112,45 

30 19,89 34% 10,11 401,03 

50 41,96 16%   8,04 313,00 

70 51,75 26% 18,25 732,83 
1Concentração ‘Adsorvida’ foi calculada pela subtração da Concentração ‘Inicial’ de Rodamina B 
antes da adsorção pela ‘Concentração ‘Final’. 
2A ‘Fase sólida’ é obtida dividindo-se a Concentração ‘Adsorvida’ pela massa de MCM-41 
adicionada às soluções. 

 
Nota-se na Tabela 1 que os valores da concentração da Rodamina B em fase sólida 
são maiores na amostra calcinada quando comparados à amostra não calcinada, 
pois a calcinação remove o CTAB que permanece nos poros da MCM-41 após sua 
conformação, fazendo com que a amostra tenha maior área superficial e maior 
volume de poros disponível à adsorção. A influência de concentração inicial na 
adsorção é devida à existência de uma quantidade definida de sítios na superfície da 
estrutura adsorvente, que no início estão disponíveis e depois são ocupados pelas 
moléculas do corante de Rodamina B. À medida que as moléculas vão 
concentrando-se na superfície da MCM-41, a solução vai ficando mais diluída. 
 
Quando a concentração inicial é alta, as moléculas se depositam na superfície da 
MCM-41 e logo necessitam de um rearranjo para que a superfície possa receber 
mais moléculas, o que significa uma maior competição por sítios ativos. Em 
concentrações de corante baixa, a adsorção ocorre nos sítios disponíveis 
rapidamente e a medida que a concentração de corante aumenta ocorre um 
aumento do corante adsorvido até atingir a capacidade de adsorção máxima que 
tende a ficar constante, indicando que todos os sítios ativos de adsorção da amostra 
estão ocupados. 

 
3.3. Espectroscopia de infravermelho (FTIR) na MCM-41 com Rodamina B 
adsorvida 
 
Duas amostras de MCM-41 contendo Rodamina B adsorvida foram submetidas à 
análise de Espectroscopia de Infravermelho para identificar as possíveis mudanças 
estruturais que o corante sofre quando é adsorvido pelo silicato. Compararam-se os 
resultados obtidos com o apresentado por Sabaris (2006). 
 
As Tabelas 2 e 3 mostram as principais bandas observadas no espectro de 
infravermelho (FTIR) com as respectivas atribuições após os ensaios de adsorção 
do corante nas amostras de MCM-41 calcinada e não calcinada, respectivamente. 
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Tabela 2. Atribuições dos grupos funcionais a seus respectivos picos de absorção da 
Rodamina B adsorvida na MCM-41 calcinada. 

Número de Onda (cm-1) Grupo Funcional Modo de vibração 

3400 O-H (associado) Estiramento 

2900 C-H (alifáticos) Estiramento 

1630 C=C (aromáticos) Deformação 

1050 Si-O-Si, Si-O Estiramento assimétrico 

960 SiO- Estiramento assimétrico 

800 SiO- Estiramento simétrico 

 
Tabela 3. Atribuições dos grupos funcionais a seus respectivos picos de absorção da 

Rodamina B adsorvida na MCM-41 calcinada. 

Número de Onda (cm-1) Grupo Funcional Modo de vibração 

2920, 2850 e 1480 C-H (radical metil) Estiramento 
1050 Si-O-Si, Si-O Estiramento assimétrico 
960 SiO- Estiramento assimétrico 
790 SiO- Estiramento simétrico 

 
No espectro de FTIR do corante adsorvido na MCM-41 calcinada foram observadas 
as principais bandas das estruturas da MCM-41 e da Rodamina B (Tabela 2). A 
banda larga do estiramento O-H de 3700 a 2900 cm-1, o ruído em 2900 cm-1 oriundo 
do C-H alifático e o pico em 1630 cm-1 devido à presença de C=C em anéis 
aromáticos são ligações presentes na estrutura do corante e não do adsorvente. Já 
os picos dos silicatos em 1050, 960 e 800 cm-1 mostram o predomínio da estrutura 
de sílica da MCM-41 adsorvente na amostra. 
 
Nota-se uma significativa diferença entre os espectros após adsorção da Rodamina 
B nas amostras calcinada e não calcinada (Tabela 2 e 3). No espectro da amostra 
não calcinada, a larga banda do O-H é imperceptível, porém os picos do C-H estão 
bem definidos, desconsiderando os ruídos, os únicos picos significativos são 
aqueles do silicato, que remetem a estrutura da MCM-41. Como a adsorção da 
Rodamina B é pouco significativa na amostra não calcinada, não foram observados 
sinais característicos do corante por FTIR. A presença do CTAB presente nos poros 
da estrutura da amostra não calcinada influencia nestes resultados, pois impede a 
migração da Rodamina B para o interior da estrutura, além de ocupar grande parte 
dos sítios disponíveis na estrutura calcinada.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A comparação dos resultados obtidos com os trabalhos de Almeida (2011) e Oliveira 
et al. 2014 mostrou que a MCM-41 produzida por este método tem menor 
capacidade adsortiva em uma hora de contato com o meio. Este fato pode significar 
que o tempo de contato de adsorção não seja capaz de atingir sua capacidade 
adsortiva máxima, ou talvez a peneira molecular estivesse mal conformada, pois a 
sílica não se molda de imediato em torno do surfactante, além do mais a degradação 
do TEOS é desfavorecida em altas concentrações de etanol, o que favorece a 
ordenação da estrutura da MCM-41 em tempos de reação maiores, mas possibilitam 
má conformação quando a reação é interrompida. A análise TG indicou que a MCM-
41calcinada é muito estável a temperaturas até 1000°C, indicando que esta suporta 
condições críticas que podem ser encontradas durante uma dessorção, permitindo 
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reciclo da mesma. Já a análise da MCM-41 não calcinada indicou a presença de 
CTAB nos poros da estrutura, resultando numa baixa capacidade de adsorção do 
corante. Os espectros de infravermelho após a adsorção de corante na amostra 
calcinada apresentaram sinais característicos da MCM-41 e da Rodamina B, 
corroborando o potencial de aplicação deste adsorvente na remoção de corantes 
para tratamento de efluentes. 
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