
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E 

ENGENHARIA DE MATERIAIS 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

MESOESTRUTURAS POROSAS A PARTIR DE 

MATERIAIS NATURAIS

Anderson Joel Schwanke 

Orientadora: 

Profa. Dra. Sibele B. C. Pergher. 

Tese (Dissertação) n.º 110 / PPGCEM 

Dezembro, 2012. Natal – RN 



ANDERSON JOEL SCHWANKE 

MESOESTRURAS POROSAS A PARTIR DE MATERIAIS NATURAIS

Dissertação apresentada ao programa de Pós-

graduação em Ciências e Engenharia de 

Materiais da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como parte dos requisitos 

para obtenção do titulo de Mestre em Ciências 

Engenharia de Materiais. 

Orientadora: Profª. Drª. Sibele B. C. Pergher 

NATAL, RN 

2012 



       Catalogação da Publicação na Fonte 
 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Schwanke, Anderson Joel. 
     Mesoestruturas porosas a partir de materiais naturais / Anderson Joel 
Schwanke. – Natal, RN, 2013. 

  89 f. : il. 

  Orientadora: Sibele B. C. Pergher. 

     Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Centro de Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em  
Ciência e Engenharia de Materiais. 

1. MCM-41 – Dissertação. 2. Fontes alternativas – Dissertação.
3. Materiais mesoporosos – Dissertação. 4. I. Pergher, Sibele B. C.
II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.

RN/UF/BCZM  CDU 54 





AGRADECIMENTOS 

A minha família, pelo apoio em todos os momentos, pelos 

valores ensinados desde criança, por acreditarem em mim e por 

sempre entenderem minhas dificuldades e minha ausência. A 

minha mãe, em especial, mesmo querendo me ver perto dela, 

sempre me deu forças a continuar. 

A Prof
a
. Dr

a
. Sibele B. C. Pergher, minha orientadora, amiga,

conselheira, segunda mãe. Só tenho a agradecer por todos os 

ensinamentos desde a iniciação científica até aqui, por acreditar 

e dar valor ao meu trabalho, pelas doses diárias de motivação, 

risadas, críticas. És um espelho de profissional para mim e para 

todos que te rodeiam. Agradeço-te, carinhosamente, por tudo. 

Aos colegas do Laboratório LABPEMOL, pela amizade e pelas 

vitórias diárias conquistadas desde o início. 

Aos colegas do LAQAM da URI - Campus de Erechim, RS, em 

especial ao Christian, Francine e Pedro, pela amizade, 

companheirismo, pelas análises de difração, área específica, 

absorção atômica e pelas discussões. Vamos trabalhar juntos 

muitas vezes ainda. 

Ao Programa de Pós-graduação em Ciências e Engenharia de 

Materiais pela estrutura e pelas oportunidades de aprendizado. 

A CAPES pela bolsa de mestrado. 



RESUMO 

SCHWANKE, A. J. Mesoestruturas porosas a partir de materiais naturais. 2012, 

dezembro. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

A síntese dos mesoporosos do tipo MCM-41 foram realizadas empregando materiais 

naturais como cinza da casca de arroz e crisotila como fontes alternativas de sílica. Para a 

utilização destas fontes, tratamentos térmicos e químicos foram realizados em ambos os 

materiais. Os materiais naturais, após tratamento térmico e químico, foram empregados na 

formação de mesoestruturas do tipo MCM-41. Os materiais naturais, tratados e empregados 

na síntese foram caracterizados por diversas técnicas, como difração de raios-X, adsorção e 

dessorção de N2, microscopia eletrônica de varredura e análise termogravimétrica. Amostras 

padrões de MCM-41 sintetizadas com sílica comercial pirolisada aerosil 200 foram utilizadas 

como critério de comparação. O material formado a partir da cinza da casca de arroz 

calcinada e lixiviada apresentou área específica de 468 m².g
-1

, isotermas de adsorção e

dessorção de N2 típicas de materiais mesoporosos e eventos de perda de massa semelhantes a 

amostra de referência.  A sílica derivada da crisotila calcinada e lixiviada foram utilizadas 

para a síntese de materiais mesoporosos. O material apresentou valores de área específica 

BET de 700 m².g
-1

, isotermas de adsorção e dessorção de N2 do tipo IV e perdas de massa

características de materiais mesoporosos. O material formado a partir da cinza da casca de 

arroz, sem a etapa de calcinação foi aplicado na adsorção de fenol acompanhado por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e comparado com argilas organofílicas com 

diversos tratamentos. Pelas técnicas de caracterização comprova-se que os materiais são do 

possuem menor ordenação que a amostra de referência. O material formado a partir da cinza 

da casca de arroz, e sem a etapa de calcinação, obteve melhores resultados de adsorção de 

fenol, se comparado às argilas organofílicas. 

Palavras-chave:  MCM-41, fontes alternativas, materiais mesoporosos 



 

 

ABSTRACT 

 

 
SCHWANKE, A. J. Porous mesostructures from natural materials. 2012, december. 

Thesis – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

 
The MCM-41 mesoporous synthesis was done using rice hulls ash and chrysotile as 

natural alternative silica sources. For the using of these sources, chemical and thermic 

treatments were done in both materials. After chemical and thermic treatments, these 

materials were employed on the MCM-41 mesoctructures synthesis. The natural materials 

treated and employed in the synthesis were characterized by several techniques such as X-ray 

diffraction, N2 adsorption and desorption, scanning electronic microscopy and 

thermogravimetric analysis. MCM-41 standart samples synthetized with aerosil 200 

commercial sílica were used to evaluation. The formed material from rice hulls ash showed 

values from BET specific area about 468 m².g
-1

, N2 adsorption and desorption isotherms and 

loss mass similar to reference materials.  The silica from chrysotile calcined and leached was 

employed to mesoporous materials synthesis. The BET specific area showed values about 700  

m².g
-1

, N2 adsorption and desorption isotherms type IV  and loss mass similar to mesoporous 

materials. The formed material from calcined and leached chrysotile, without calcination,  

applied to phenol remotion carried  high performance liquid chromatography and evaluated 

with organophilic clays with different treatments. By the characterization techniques were 

proved that mesoporous materials with lesser order that reference samples. The material 

formed from rice hulls ash without the calcination step achieved better adsorption results than 

organophilic clays. 

 
Keywords:   MCM-41, natural sources, mesoporous materials 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o início dos anos 90, muita atenção vem sendo dada à síntese de materiais com 

estrutura de poros na faixa mesoporosa e com estreita faixa de distribuição, de 2 a 15 nm. Os 

primeiros materiais reportados deste tipo foram os chamados M41S, em 1992, pelo grupo da 

Mobil Oil Co. Esta incrível descoberta, que empregava surfactantes iônicos que interagem 

com íons inorgânicos formando uma rede mesoporosa ordenada, abriu novos campos na área 

de engenharia de novos materiais, catálise e acessibilidade molecular, onde antes não eram 

conseguidos devido ao limitado tamanho de poros das zeólitas e outros materiais 

microporosos. A MCM-41 é um membro da família M41S e recebeu bastante atenção na 

comunidade acadêmica, não obstante, grandes esforços ainda são realizados por diversos 

pesquisadores no sentido de compreender a formação destes materiais e a influência de cada 

reagente na síntese.  

Devido a sua facilidade de síntese, a MCM-41 também é utilizada como modelo para 

compararação com outros materiais ou no estudo de aspectos fundamentais em adsorção e 

catálise. Dentro deles, seu principal uso é em aplicações em catálise seletiva, adsorção de 

gases e líquidos, imobilização biomolecular e em processos de separação. 

Em geral, para a produção dos materiais tipo MCM-41 são empregados direcionadores 

de estutura do tipo halogenatos de alquiltrimetilamônio, estes, combinados com precursores 

inorgânicos de sílica do tipo alcóxidos de silício ou silicato de sódio tornam o processo de 

custo elevado.  Assim, torna-se interessante a pesquisa e o emprego de materiais alternativos, 

como o uso de fontes alternativas de sílica, que além de agregar valor nobre a materiais 

abundantes, tornam o processo menos oneroso, tornando viável o aumento de escala. 

 Diversos materiais naturais já foram utilizados como fontes de sílica para a síntese de 

materiais mesoporosos, tais como, cinzas de carvão, metacaulim, diatomita, pucimita e a cinza 

da casca de arroz. É observado também que nem sempre essa fonte de sílica é empregada na 

sua forma total, sendo assim adicionada à sílicas comerciais, em proporções, muitas vezes, 

não mencionadas.  

Assim, o presente trabalho discorre sobre o emprego de materiais naturais para a 

formação de estruturas mesoporosas empregando como única fonte de sílica derivada de 

materiais naturais como a cinza da casca de arroz e a crisotila. Estes dos materiais foram 

escolhidos pois se apresentam em abundância no território brasileiro, podendo ser agregado 

valor nobre aos mesmos, podendo serem aplicados em processos de adsorção e catálise. 
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 Desta forma, o trabalho foi dividido em capítulos, organizados de forma que se 

introduza os conceitos gerais sobre estes materiais, a síntese e caracterização das 

mesoestruturas empregando materiais naturais como fonte de sílica e sua aplicação como 

asdorvente de compostos orgânicos, neste caso, o fenol. Assim: 

O capítulo 1 descreve a introdução, os objetivos gerais e específicos. 

Os capítulos 2, 3, 4 e 5 são artigos submetidos, aprovados ou publicados sobre os 

trabalhos desenvolvidos. 

O capítulo 2 apresenta uma revisão sobre materiais mesoporosos, e em específico, a 

MCM-41, desde o seu surgimento, os mecanismos de formação propostos, o papel de cada 

reagente na síntese e as técnicas básicas de caracterização. Este capítulo foi enfocado de uma 

forma didática. 

Capítulo 3 – Descreve a síntese e caracterização de materiais mesoporosos tipo MCM-

41 empregando cinza da casca de arroz como fonte alternativa de silício, com o objetivo de 

agregar valor nobre a este resíduo abundante e barato. 

Capítulo 4 – Descreve a formação de mesoestruturas do tipo MCM-41 empregando 

crisotila calcinada e lixiviada como fonte de sílica, um material abundante no Brasil e ainda 

não estudado na formação de mesoporos ordenados. 

Capítulo 5 – Descreve a aplicação de materiais mesoporosos do tipo MCM-41 

sintetizados com cinza da casca de arroz como fonte alternativa de silício para a remoção de 

contaminantes em efluentes de refinarias de petróleo, em específico, o fenol. Uma 

comparação foi realizada com argilas organofílicas sob diversos tratamentos. 

 Capítulo 6 – Descreve as conclusões do trabalho, as sugestões para trabalhos futuros e 

os anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

         Sintetizar e caracterizar mesoestruturas porosas do tipo MCM-41 a partir de materiais 

naturais. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Sintetizar e caracterizar mesoestruturas porosas do tipo MCM-41 com fontes 

alternativas de sílica como cinza da casca de arroz. 

 

 Sintetizar e caracterizar mesoestruturas porosas do tipo MCM-41 com fontes 

alternativas de sílica como a crisotila. 

 

 Caracterizar os materiais por diferentes técnicas de análise, como, difração de raios-X, 

adsorção e dessorção de N2, microscopia eletrônica de varredura e análise 

termogravimétrica. 

 

 Aplicação dos materiais mesoporosos na adsorção de poluentes orgânicos, neste caso, 

o fenol. 
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ARTIGO DE REVISÃO - PENEIRAS MOLECULARES MESOPOROSAS MCM-41: 

UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA, O PAPEL DE CADA REAGENTE NA SÍNTESE E 

SUA CARACTERIZAÇÃO BÁSICA. 

 

Este artigo tem como objetivo descrever os principais tópicos envolvendo as peneiras 

moleculares mesoporosas do tipo MCM-41. Serão aqui abordados, de uma perspectiva 

histórica, o descobrimento destes materiais, os mecanismos propostos de formação e a 

influência de cada reagente na síntese. Este capítulo também serve de introdução de conceitos 

para os capítulos posteriores que descrevem a síntese destes materiais empregando materiais 

alternativos. Uma breve discussão também é apresentada sobre as técnicas usuais, e mais 

acessíveis, de caracterização destes materiais.  

O artigo se apresenta de uma forma didática, tanto na escrita quanto nas imagens, e pode ser 

utilizado tanto para quem já trabalha com estes materiais quanto para quem deseja se iniciar 

neste tema. 
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ARTIGO - PENEIRAS MOLECULARES MESOPOROSAS MCM-41: UMA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA, O PAPEL DE CADA REAGENTE NA SÍNTESE E SUA 

CARACTERIZAÇÃO BÁSICA. 
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Resumo: Este artigo traz informações sobre as peneiras moleculares mesoporosas do tipo 

MCM-41. Serão abordados, de uma perspectiva histórica e didática, os mecanismos de síntese 

propostos, como os reagentes influenciam na síntese e bem como sua caracterização básica. O 

principal objetivo é fornecer informações relevantes para quem deseja conhecer, sintetizar ou 

aplicar estes materiais. Resultados já reportados serão mostrados, e, conjuntamente, como 

cada técnica de caracterização auxilia na discussão. 

 

Palavras-chave: MCM-41, Mesoporous, Peneiras Moleculares. 

 

 

 

MCM-41 MESOPOROUS MOLECULAR SIEVES: A HISTORICAL PERSPECTIVE – 

THE ROLE OF REAGENTS AND ITS BASIC CHARACTERIZATION 

 

 

Abstract: This paper presents information of MCM-41 mesoporous molecular sieves. It will 

be discussed, from a historical perspective and didactic, the proposed mechanisms, how the 

reagents affect the synthesis as well as their basic characterization. The main objective is to 

provide relevant information for those who want to learn, synthesize or apply these materials. 

Results are shown reported as well as each characterization technique supports the discussion. 

 

 

Keywords: MCM-41, Mesoporous, Molecular Sieves 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em 1992 uma grande barreira foi quebrada na síntese de materiais estruturados. 

Tratava-se da família de materiais chamada M41S, criada pelo grupo da Mobil Oil Co. Os 

membros desta família foram chamados de MCM-41, MCM-48 e MCM-50 (BECK et al., 

1992) (KRESGE et al., 1992). Consideradas como peneiras moleculares mesoporosas, estes 

materiais possuem áreas específicas de até 1400 m².g
-1

, com poros cilíndricos de estreita 

distribuição, na faixa de 15 a 120 Å. O poro de cada um dos materiais é formado pelo 

direcionador de estrutura, que rege a formação do material com diferentes formatos de poros. 

Assim, como mostrado na Figura 1, as estruturas destes materiais são: 

 
Figura 1. Família de materiais M41S.  

Fonte:Adaptada da literatura (MASCARENHAS et al., 2001) 
 

 MCM-41, hexagonal, com grupo de simetria espacial P6mm e sistema unidirecional 

de poros; 

 MCM-48, cúbica, com grupo de simetria espacial la3d, com poros interconectados em 

sistema tridimensional; 

 MCM-50, lamelar, sem grupo espacial de simetria, constituída de camadas de sílica na 

presença de camadas duplas de surfactante na região intragaleria; 

Observa-se que, mesmo passados vinte anos após sua descoberta, em específico, a MCM-

41, sua importância em diversas áreas da pesquisa ainda é grande. Isto pode ser comprovado 

na Figura 2 que mostra o crescente número de publicações desde a sua descoberta até o 

presente momento e o número de citações. Ressalta-se também a abertura de um novo campo 

para a síntese de novos materiais que possuíssem suas bases fundamentadas nas interações 

surfactante-sílica semelhantes aos materiais M41S, como exemplo os materiais HMS 
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(TANEV et al., 1995), MSU (BAGSHAW et al., 1995), aluminas mesoporosas (SA et al., 

1999), entre outros. 

 
Figura 2. Número de publicações relacionadas à MCM-41 (a) e citações sobre a mesma (b). 

Fonte: WEB OF SCIENCE® 

 

Esta invenção atraiu um grande interesse por diversos pesquisadores no sentido de 

compreender a formação destes materiais. O que se verá no presente trabalho é uma 

perspectiva histórica dos esforços de diversos grupos, que com suas pesquisas, auxiliaram nos 

conhecimentos que temos hoje sobre estes materiais, e que nos fazem entender a formação de 

outros posteriormente sintetizados. Conjuntamente, uma atenção será dada no papel de cada 

reagente na síntese e nas técnicas básicas de caracterização. O objetivo do trabalho é fornecer 

uma revisão sobre os modelos propostos de formação destes materiais, de uma perspectiva 

histórica, o papel que cada reagente na síntese e como as técnicas básicas de caracterização 

auxiliam a comprovar estes materiais. 

 

OS MECANISMOS DE SÍNTESE PROPOSTOS 

 

O primeiro mecanismo de formação para esta família de materiais M41S foi 

denominado mecanismo LCT “liquid-crystal templating”, proposto pelo próprio grupo de 

pesquisadores da Mobil (BECK et al., 1992). Este mecanismo se baseia na semelhança entre a 

morfologia destes novos materiais com as fases de cristais líquidos já reportadas (MITCHELL 

et al., 1975). A Figura 3 apresenta as duas possíveis rotas propostas. Na rota 1, as moléculas 

de surfactante se organizam previamente em um cristal líquido onde as espécies inorgânicas 

penetram a região do solvente balanceando as superfícies hidrofílicas das micelas, onde, por 

exemplo, a estrutura hexagonal H1 que serve de modelo para a formação da MCM-41. 
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Alternativamente os autores também propõem uma segunda rota, chamada “silicate anion 

initiated”, onde as espécies silicato participam junto com o surfactante na formação da 

estrutura. A segunda rota posteriormente foi apontada pelos inventores e outros grupos 

(FIROUZI  et al., 1997) como sendo a mais provável e posteriormente será discutida com 

maior ênfase. 

 
Figura 3.  Mecanismo LCT “Liquid Crystal Templating”(1) e “silicate anion initiated”(2)  

proposto para a formação dos materiais mesoporosos, em exemplo, a MCM-41.  

Fonte:  (BECK et al., 1992) 

 

Um ano depois, Chen e colaboradores (CHEN et al., 1993), analisando o mecanismo 

de síntese da MCM-41 por difração de raios-X, análise termogravimétrica e espectroscopia de 

MAS-RMN de 
29

Si e 
14

N in situ, concluíram que a fase de cristal líquido H1 não está presente 

durante a formação do material. Por base em seus resultados, postula que inicialmente as 

moléculas de surfactante se agregam formando micelas cilíndricas que interagem com os 

oligômeros de silício. Assim, as micelas de surfactante, por sucessivas condensações, se 

organizam em uma fase hexagonal (Figura 4).  

 
Figura 4. Postulados de Chen sobre a formação dos materiais mesoporosos tipo MCM-41. 

Fonte: (CHEN et al., 1993) 

 

Neste mesmo ano, o grupo de Stucky (MONNIER et al., 1993) apresentaram um 

modelo para explicar a morfologia e a formação da mesoestruturas de surfactante-silicato. 
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Neste modelo o sistema surfactante-silicato parte de uma fase lamelar para uma mesofase 

hexagonal, como visto na Figura 5. Considerando a química do surfactante e do silicato, os 

autores afirmam que três fenômenos em conjunto são cruciais para a formação destas 

mesofases. São estes: 

 

1. Ligações multidentadas dos oligômeros de sílica; 

2. Polimerização preferencial dos silicatos na interface surfactante-silicato; 

3. Densidade de carga correspondente através da interface. 

 

Assim, os pequenos oligômeros de sílica (região cinza) atuam como ligantes 

multidentados, os quais tem densidade de carga suficiente alta a permitir uma configuração 

lamelar ao surfactante (A). Quando a polimerização da sílica ocorre, a densidade de carga dos 

poliânions é diminuída, aumentando o tamanho da área do grupo cabeça do surfactante (B), 

contribuindo para a formação da mesofase hexagonal (C). 

 
Figura 5. Mecanismo cooperativo de formação proposto por Stucky e colaboradores (à 

direita) e difratograma das fases encontradas na etapa de formação (à esquerda).  
Fonte: adaptado da literatura (MONNIER et al., 1993) 

 

Em um trabalho posterior, publicado em 1995 (FIROUZI et al., 1995), Stucky e 

colaboradores complementam o seu mecanismo reportado em 1993, como observado na 

Figura 6. Stucky postula que, dependendo da concentração de surfactante, o precursor 

orgânico inicial, que consiste em micelas cilíndricas ou esféricas que estão em equilíbrio 

dinâmico com as moléculas de surfactante simples (A). Imediatamente após a adição da fonte 

de sílica as espécies iônicas de silicato carregadas são trocadas por íons OH
-
 ou Br

-
 formando 

pares iônicos tipo surfactante-silicato (B). Este processo vem acompanhado da dissociação 

dos agregados micelares orgânicos iniciais e a agregação dos pares iônicos em uma nova 
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mesofase. Interações multidentadas dos oligômeros de silício com as moléculas de surfactante 

(C), levando em consideração a blindagem da repulsão eletrostática das camadas duplas entre 

os agregados, podem induzir uma transformação da fase lamelar para mesofase hexagonal, 

como já mostrado na Figura 5. 

 
Figura 6. Mecanismo complementado por Stucky em 1995. 

Fonte: (FIROUZI et al., 1995) 

 

Um estudo mais rigoroso sobre o possível mecanismo de formação desta família foi 

realizado por Huo (HUO et al., 1994) e é considerado o mais aceito para a formação dos 

materiais mesoporosos. Neste trabalho foi possível obter a fase hexagonal MCM-41 sobre as 

seguintes condições: 

 

1. Com C16TABr, C16TAOH ou C16TACl trabalhando em concentrações muito abaixo 

das concentrações de cristal líquido (0,5 - 1% em peso); 

2. Com C12TMAOH e C12TMACl, surfactantes de cadeia curta que não se agregam em 

água formando micelas; 

3. Em temperaturas acima de 70ºC as quais as micelas cilíndricas são instáveis. 

 

Huo sugere que antes da adição dos precursores inorgânicos no gel de síntese, não é 

necessária a formação de uma estrutura de cristal líquido, ou micelas cilíndricas, sobre a qual 

se realiza a nucleação e o crescimento da mesoestrutura inorgânica. Além disto, sugere que a 

adição de espécies inorgânicas em agregados micelares de moléculas orgânicas produz uma 
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reorganização que dá lugar a novas morfologias que dependem das interações eletrostáticas e 

estéricas entre as espécies orgânicas e inorgânicas.  

Dependendo do tipo de surfactante (aniônico ou catiônico) e da espécie inorgânica, e com 

base no mecanismo exposto, os autores propõem quatro vias de formação envolvendo tanto os 

silicatos quanto uma variedade de outros íons inorgânicos. Os surfactantes foram agrupados 

de acordo com a carga do seu grupo cabeça: catiônicos (S
+
) e aniônicos (S

-
). As espécies 

inorgânicas positivamente (I
+
) ou negativamente (I

-
) carregadas (Si, Al, Mg, Fe, etc). As rotas 

são mostradas abaixo, e suas diferentes fases encontradas podem ser observadas na Figura 7. 

 

 

 Rota 1. (S
+
I

-
): os surfactantes catiônicos (S

+
) são empregados como direcionadores de 

estrutura para as espécies inorgânicas (I
-
). Esta é rota de síntese para a MCM-41 e 

MCM-48. 

 Rota 2. (S
-
I

+
): os surfactantes aniônicos (S

-
) são usados como direcionador de 

estrutura de espécies inorgânicas carregadas (I
+
)  

 Rota 3 (S
+
X

-
I

+
): surfactantes catiônicos (S

+
) e as espécies inorgânicas catiônicas (I

+
) 

são auxiliadas por contra-íons (X
-
 = Cl

-
 ou Br

-
) de carga oposta. Por meio desta rota 

foi possível sintetizar a MCM-41 em condições fortemente ácidas (HCl ou HBr 5 a 10 

mol.L
-1

) 

 Rota 4 (S
-
M

+
I

-
): as espécies surfactante e inorgânicas são aniônicas e os contra-íons 

positivos (M
+
 = Na

+
 ou K

+
) cooperam na formação da estrutura. 

 Rota 5 (S
0
I

0
): Proposta posteriormente por Tanev onde micelas de aminas primárias 

neutras (S
0
) e precursores inorgânicos neutros (I

0
) são auto agrupados por pontes de 

hidrogênio. Este mecanismo explica a formação dos sólidos HMS e MSU (TANEV et 

al., 1995), (BAGSHAW et al., 1995). Outra peculiaridade é sua fácil extração do 

surfactante, já que não ocorrem interações fortes entre o surfactante e a estrutura.  
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Figura 7. Tipos de surfactante empregados, espécies inorgânicas solúveis empregadas e fases 

observadas. 

Fonte: (HUO et al., 1994) 
 

 

O PAPEL DE CADA REAGENTE NA SÍNTESE 

 

 

Para o procedimento de síntese dos materiais tipo M41S, geralmente, quatro reagentes 

são essenciais, uma fonte de sílica, um agente mineralizante, um solvente, e o direcionador de 

estrutura, considerado como peça chave para a formação dos materiais mesoporosos. Assim, a 

compreensão sobre o papel que cada reagente desempenha é sobre tudo necessário antes da 

etapa de síntese. Abaixo, é descrito o papel que cada reagente desempenha para a formação 

destes materiais mesoporosos. 
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Fonte de sílica: 

 

São as unidades de construção das paredes do material mesoporoso. A sua forma de 

conexão entre si está diretamente relacionada à estabilidade térmica e mecânica do material. 

Várias fontes de sílica podem ser utilizadas para a síntese da MCM-41, dentre as comerciais, 

sílica pirolizada (CORMA et al., 1994), silicato de sódio (KIM. et al., 1995), ortosilicato de 

tetraetila (TEOS) (CHENG et al., 2000) são as mais empregadas. Com o objetivo de reduzir 

custos, ou para o emprego em processos que não necessitam de tanta pureza, fontes 

alternativas de sílica também podem ser empregadas como metacaulim (WANG et al., 2009), 

cinzas de carvão (MISRAN et al., 2007), cinza da casca de arroz (SIRILUK; YUTTAPONG, 

2005), diatomita e pucimita (SANHUEZA et al., 2006), dentre outras. 

 

Agentes mineralizantes:  

 

Sua função é mineralizar as matérias primas de sílica em espécies solúveis com 

morfologias capazes de se associarem com as moléculas de surfactante formando mesofases 

periódicas. Estes podem ser básicos, ácidos e em meio fluorídrico.  Geralmente NaOH (CAI 

et al., 1999), (LIN et al., 1999) e TMAOH – hidróxido de tetrametilamônio (KRESGE et al., 

1992), (BECK et al., 1992) são os mais empregados, este último, além de fornecer hidroxilas 

para o meio reacional, o seu cátion orgânico coopera na formação das unidades básicas de 

construção da sílica. Lin e colaboradores (LIN, et al., 1999) estudaram a presença de outros 

agentes mineralizantes, bases fracas, como metilamina, dimetilamina, etilamina e dietilamina 

em água, constatando a formação de materiais tipo MCM-41 com maiores áreas específicas e 

estabilidade hidrotérmica, se comparados à síntese empregando NaOH como agente 

mineralizador, isto porque os álcalis consumidos na reação (1) da base com o TEOS, são 

parcialmente reabastecidos pelo deslocamento do equilíbrio para a formação de –OH (2), e o 

pH é mantido. Sob estas condições os íons silicato formadores das paredes da MCM-41 

podem se polimerizar com um maior grau de uniformidade.  

nSi(OC2H5)4 + OH
−
 +  nH2O •[SinO4nH4n

−1
]
−1  

+   (1) 

4nC2H5OH, •[SinO4nH4n
−1

]
−1  

+ CTA
+
• MCM-41. 

C2H5NH2 + H2O•  C2H5NH
+3

 + OH
−     

(2) 
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O meio ácido também pode atuar como agente mineralizante. Dois anos após a 

descoberta dos materiais M41S, Huo e colaboradores (HUO et al., 1994) reportaram um novo 

mecanismo de formação para os materiais M41S. Neste estudo, condições fortemente ácidas 

foram empregadas para a síntese da MCM-41, nelas, HCl e HBr em concentrações de 5 a 9 

mol.L
-1

 eram adicionadas aos reagentes TEOS, surfactante e água. Observou-se que áreas 

específicas, valores de parâmetros de células e variação da cadeia carbônica dos materiais 

obtidos muito se assemelham à síntese empregando condições básicas.  

Silva em 1996 (SILVA et al., 1996) estudou a síntese da MCM-41 em meio fluorídrico 

empregando como reagentes: silicato de sódio, surfactante e água. Pelas técnicas de adsorção 

de N2 e difratometria de Raios-X comprovou-se a alta ordenação mesoporosa combinado com 

elevada área específica entre 1000 e 1100 m².g
-1

. 

 

Direcionador de estrutura: 

 

Também chamado de surfactante, é o reagente de destaque na síntese destes materiais. 

São moléculas anfílicas, ou seja, tem a capacidade de interagir duplamente e controlar o 

tamanho do poro desejado. O surfactante contém um grupo hidrofílico cabeça, carregado 

positivamente, também chamado de “head group”, e uma cauda carregada negativamente, 

“tail group”, solúvel em solventes apolares e parcialmente solúvel em água, como 

apresentado na Figura 8, à direita. Os surfactantes se dissolvem em água, a partir de uma 

concentração chamada concentração micelar crítica 1 (CMC1). Constituída de 50 a 120 

monômeros, estas micelas se formam a partir uma determinada solubilidade em conjunto com 

uma temperatura específica, denominada “temperatura de Kraff”, a qual o surfactante é 

suficientemente solúvel para formar micelas (MURRAY et al., 1935). Em função do solvente, 

estas micelas podem se comportar de forma normal ou inversa. Quando o solvente é água, os 

grupos hidrofóbicos se orientam para o interior da micela enquanto que o grupo hidrofílico se 

situa na parte externa onde permanece hidratado. O contrário ocorre quando se dissolve o 

surfactante em um solvente não polar, como óleo (PRESS, 1991), como observado na Figura 

8, à esquerda.   
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Figura 8. À Esquerda, estrutura do surfactante e a formação de micelas esféricas e cilíndricas 

nas concentrações micelares críticas 1 e 2 respectivamente. À direita, diagrama ternário do 

surfactante em sistema óleo-água. 

Fonte: adaptado da literatura (HE et al., 2006), (PRESS, 1991). 

 

Como visto acima, as micelas podem se agregar em esferas, cilindros ou em forma de 

bicamadas ou lamelas. Esta tendência do surfactante pode ser definida pelo parâmetro de 

empacotamento local efetivo g, apresentada por Iraelachvili em 1976 (MITCHELL et al., 

1975) e pode ser considerada como um dos primeiros esforços de explicar a estrutura do 

produto e as transformações de fases. Este parâmetro de empacotamento g depende da 

geometria molecular do surfactante, do tamanho da cadeia hidrofóbica e do tamanho do grupo 

polar da cabeça (g = V/a0l), como observado na Figura 9.  

 
Figura 9. Parâmetros de empacotamento g. 

Fonte: adaptado da literatura (MEYNEN et al., 2009). 

 

Onde: V = Volume efetivo da cadeia hidrofóbica, a0 = área média do grupo hidrofílico da 

cabeça,  

l = comprimento crítico da cadeia hidrofóbica ou a energia elástica de curvatura. Assim: 

 

 Se o g < 1/3 o surfactante forma micelas esféricas 

 Se o 1/3 < g < ½ são formadas micelas cilíndricas 

 Se o 1/2 < g < 1 é formada bicamadas ou lamelas 
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 Vimos que a partir de uma determinada concentração, micelas são formadas (CMC1). 

Acima desta concentração, na concentração micelar crítica 2 (CMC2), as micelas formam 

estruturas conhecidas como cristais líquidos. Existem principalmente três tipos de estruturas: 

hexagonal (H1), cúbica (V1) e bicamada ou lamelar (L), Figura 3. Assim, se compararmos as 

fases mesoporosas MCM-41, MCM-48 e MCM-50 indicadas na Figura 1 com a morfologia 

das estruturas de cristais líquidos, cúbica, hexagonal e lamelar, da Figura 3, sugere-se que a 

formação dos sólidos mesoporosos deve ser similar ao dos cristais líquidos. Justamente por 

esta semelhança, o grupo criador da família M41S propôs em 1992 o mecanismo de formação 

destes materiais chamado LCT – “Liquid Crystal Templating” (BECK et al., 1992) e que, 

posteriormente, foi rebatido por outros pesquisadores, como já exemplificado anteriormente.  

A adição de moléculas apolares como o mesitileno (1, 3, 5 trimetilbenzeno) também 

auxilia na expansão do tamanho de poros. Isto porque as moléculas de mesitileno procuram o 

extremo da região mais hidrofóbica da cauda, aumentando o diâmetro de poros até 120 Å 

(KRESGE et al., 1992). 

 

Adição de heteroátomos 

 

A MCM-41 na sua forma pura, silícica, possui uma rede neutra. Quando um átomo de 

silício, de estado de oxidação +4 é substituído por outro átomo, por exemplo, o alumínio, de 

estado de oxidação +3 é gerado uma carga residual negativa na rede que pode ser neutralizada 

por contra-íons, assim, diferentes tipos de reações são favorecidas dependendo a fonte de 

heteroátomos utilizada. Como principais, a incorporação de alumínio na estrutura para a 

adsorção de corantes catiônicos (EFTEKHARI et al., 2010) e na degradação de plásticos 

(JEON et al., 2007). Reações de hidroxilação catalítica com heteroátomos de V, Cr, Mo e Mn 

(ZHANG et al., 1996). Ti-MCM-41 é aplicada na fotocatálise heterogênea (LUO et al., 2002)
. 

Catalisadores de Fe, Co e Ni suportados para reações de oxidação de hidrocarbonetos
 

(PARVULESCU; SU, 2001). A MCM-41 pura sílica é utilizada como suporte enzimático, na 

produção de biodiesel
 
(DIAZ; JR, 1996), Ni-MCM-41 para hidrogenação de óleos vegetais 

(FILHO et al., 2002), entre outros. 
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CARACTERIZAÇÃO  

 

A seguir, será comentado sobre as principais técnicas de caracterização destes 

materiais. 

Difração de raios-X  

 

A difração de raios-X se baseia no efeito de difração da radiação X pelos planos do 

retículo cristalino das amostras. Cada material cristalino possui padrões de difração de raios-X 

característicos os quais podem ser utilizados tanto para identificar a existência de outras 

formas cristalinas quanto para determinar o grau de pureza ou cristalinidade, como também os 

parâmetros de célula unitária. A difração de raios-X é a técnica mais empregada para a 

investigação da formação dos materiais mesoporosos, além de outros materiais porosos. 

Quando falamos de materiais tipo MCM-41 o conceito de cristalinidade não pode ser 

utilizado, como nas zeólitas, isto porque suas paredes são de sílica amorfa, Figura 10b. A 

ausência de picos em maiores ângulos indica que o material não é cristalino, entretanto, sabe 

se que existe uma rede hexagonal ordenada, onde um poro é rodeado por outros seis, gerando 

as reflexões características da MCM-41, como observado na Figura 10a. Assim, a difração de 

raios-X nos dá, de forma rápida, informações sobre o grau de organização do material, e com 

auxílio da lei de Bragg (nλ=2dsenθ), a distância entre os planos d100,correspondentes ao 

centro de cada poro, como observado na Figura 10b. Por meio da distância d100, calcula-se o 

parâmetro de rede a0= 2d100/√3. Subtraindo o diâmetro de poros Dp, calculado pelo método 

BJH, mencionado posteriormente, pelo parâmetro de rede a0, obtêm-se a espessura da parede 

Wt. 

 

Figura 10. DRX característico de materiais tipo MCM-41 (a). MET, paredes da MCM-41, 

distâncias interplanares, parâmetros de rede a0 e espessura da parede Wt (b). 

Fonte: Adaptado da literatura (SCHWANKE et al., 2010), (MEYNEN et al., 2009). 
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Isotermas de adsorção de N2 

 

A caracterização textural de sólidos porosos, como volume, tamanho e geometria pode 

ser realizada adsorvendo moléculas sondas, como N2, Ar, CO2, He. Dentre estas, o N2 em 

temperaturas de -196ºC, para materiais mesoporosos, ainda é o mais amplamente utilizado 

(VILLAR-RODIL et al., 2002). Além disso, a técnica também revela a medida de área 

específica, relacionada à micro, meso e macroporosidade. A MCM-41, mostrada na Figura 11 

possui área específica de 1080 m².g
-1 

e possui uma isoterma do tipo IV, segundo a 

classificação da IUPAC (IUPAC, 1985), esta isoterma é característica de materiais 

mesoporosos com ciclos de adsorção em multicamada. Nela, se observa regiões distintas, 

indicadas na Figura 11: 

 
Figura 11. Isoterma de adsorção e dessorção de N2 da MCM-41. 

Fonte: Adaptado da literatura (SCHWANKE et al., 2010) 

 

 Região I – Moléculas de nitrogênio vão sendo adsorvidas na superfície do material. 

 Região II – Formação da monocamada. Neste ponto a área especifica pode ser 

calculada pela equação de BET = nm . A . NA . 10
-18

 m².
g-1

. Onde: nm = número de 

moléculas adsorvidas que formam a monocamada. A é a área da secção transversal da 

molécula gasosa de N2 = 0,162 nm². NA é o número de Avogadro. 

 Região III – Sobre a monocamada, multicamadas vão se desenvolvendo. 

 Região IV – Aumento repentino íngreme da quantidade de nitrogênio adsorvido, 

chamada de zona de condensação capilar, onde os poros ficam totalmente preenchidos. 
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 Região V – O poro é saturado e uma pequena quantidade é adsorvida nas paredes 

externas. Pelo volume adsorvido em pressões relativas p/p0 ~ 0,95-0,99 pode-se 

calcular o volume total de poros, pela equação: Vtotal= 1,54x10
-3

 . Vads. 

A histerese, fenômeno resultante a partir da diferença entre os mecanismos de 

condensação e evaporação, também é uma característica importante que nos dá informações 

sobre a geometria do poro. Na MCM-41 há a presença de histerese do tipo H1, que é 

compatível com o tipo A, da classificação de De Boer (DE BOER et al., 1964). Praticamente 

vertical à esquerda da curva de adsorção, ela ocorre devido ao material possuir uma estreita 

distribuição de tamanho de poros do tipo cilíndricos e com partículas de formato esférico. 

A distribuição do tamanho de mesoporos ou diâmetro de poros Dp, pode ser calculada 

por meio do método BJH (BARRET – JOYNER - HALENDA, 1951). Assumindo que todos 

os poros são de formato cilíndrico, este método se baseia na equação de Kelvin predizendo a 

formação de N2 líquido no estágio de condensação capilar. Para a amostra da isoterma da 

Figura 11 o diâmetro de poros calculado foi de 3,2 nm. 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura e Transmissão 

 

 Na microscopia eletrônica de varredura (MEV) pode-se analisar a morfologia do 

material e as aglomerações de partícula em uma escala de até cerca de 10 nm. A Figura 12 

mostra uma micrografia de uma MCM-41 sintetizada. Como esta amostra é puramente 

silícica, não condutora, sua superfície foi recoberta com uma fina camada de ouro para que as 

imagens obtidas no microscópio não ficassem turvas. Nesta figura é observado que a amostra 

padrão sintetizada MCM-41 exibe partículas com tamanhos de 50 µm e partículas com 

tamanhos de 7 µm em maior quantidade. 

Já a microscopia eletrônica de transmissão é uma técnica de análise mais poderosa que 

a microscopia de varredura. Isto porque o feixe de elétrons atravessa a amostra ultrafina, ao 

contrário da microscopia de varredura onde elétrons secundários e retroespalhados são 

gerados, e esta interação dos elétrons através da amostra forma uma imagem que é ampliada e 

focada em um dispositivo de imagem. A Figura 10b mostra uma micrografia de transmissão 

da MCM-41. Observa-se que um poro é rodeado de mais seis, de formato hexagonal, 
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semelhante a uma colmeia de abelhas. Por esta técnica observa-se a ordenação do material, a 

estimativa do tamanho de poros e da espessura das paredes.   

 
Figura 12. MEV e curva termogravimétrica da MCM-41.  

Fonte: adaptado da literatura (SCHWANKE et al., 2012), (SCHWANKE et al., 2011) 

 

Análise termogravimétrica 

 

 Termogravimetria é a técnica na qual a mudança da massa de uma substância é 

medida em função da temperatura enquanto esta é submetida a uma programação controlada. 

A MCM-41 possui três perdas de massas características. Como observado na Figura 12, em 

temperaturas de 25 a 134ºC ocorre a dessorção da água fisicamente adsorvida. Em 

temperaturas de 134 a 345ºC ocorre a decomposição do surfactante. Em temperaturas 

superiores a 345ºC ocorre a perda de massa devido a condensação dos grupos silanóis 

presentes na rede. Estes dados estão de acordo com a literatura (MELO et al., 1999). 

CONCLUSÃO 

 

 Os materiais da família M41S, e em específico a MCM-41, foram um marco na síntese 

de materiais mesoestruturados. Os grandes esforços no sentido de compreender a sua 

formação realizados no passado nos auxiliam ainda hoje no entendimento no desenvolvimento 

de outros materiais mesoporosos que possuam interações entre o direcionador de estrutura e 

as unidades de construção. Sabe-se que o número de novos materiais mesoporosos continua 

crescendo, por isso, a compreensão do papel de cada reagente na síntese também é importante 

para o controle das características desejadas no material final bem como as técnicas básicas de 

caracterização que auxiliam a entender a organização e a forma que o material se encontra. 
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ARTIGO – USO DA CINZA DA CASCA DE ARROZ COMO ÚNICA FONTE DE SÍLICA 

NA FORMAÇÃO DE MATERIAIS MESOPOROSOS. 

 

O presente artigo tem como objetivo a síntese de peneiras moleculares mesoporosas do tipo 

MCM-41 empregando a cinza da casca de arroz como fonte alternativa de sílica. A casca de 

arroz é um resíduo da indústria de arroz e não possui interesse comercial. O interesse pelo uso 

deste material se deve à grande produção de arroz em casca no Brasil, ultrapassando 13 

milhões de toneladas por ano, em 2011, segundo a Agência Nacional do Abastecimento. 

Sabe-se que quantidade de sílica existente na casca de arroz, aproximadamente 13% de sílica 

em peso. Para a obtenção de sílica amorfa pura, estas cascas necessitam de um tratamento 

térmico, para a decomposição da matéria orgânica, e outro químico, para a extração de outras 

impurezas presentes. Após esta etapa, a sílica pode ser empregada para a formação de 

materiais mesoporosos, substituindo o uso de sílicas comerciais como ortosilicato de 

tetraetila, TEOS, e o silicato de sódio, que na maioria das vezes, possuem um alto custo. 

Assim, este artigo relata a síntese de materiais mesoestruturados do tipo MCM-41 

empregando a sílica derivada da cinza da casca de arroz a fim de agregar valor nobre a este 

resíduo abundante e barato. 
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RESUMO: Este artigo reporta a síntese de peneiras moleculares mesoporosas semelhantes a 

MCM-41 empregando cinza da casca de arroz como única fonte de sílica. Para crítérios de 

comparação uma síntese padrão foi realizada empregando sílica comercial aerosil 200. A 

silica da casca de arroz foi obtida por tratamento térmico em 600ºC e lixiação por 2 horas em 

sistema de refluxo com HCL 1 mol.L
-1

  e empregada na síntese. A amostra sintetizada foi 

caracterizada por adsorção de N2, difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e análise termogravimétrica (TG). Pelas isotermas do tipo IV é observada a 

formação de materiais mesoporosos. O resuldado de DRX indica a formação de materiais com 

organização hexagonal unidirecional de poros similar a MCM-41. Por MEV pode ser 

observado que a casca de arroz possui um aspecto fibroso e na síntese, empregando casca de 

arroz calcinada e lixiviade é observado que a mesma não reage na sua totalidade devido a 

dissolução parcial da sílica.  

 

 

Keywords: MCM-41, cinza da casca de arroz, materiais mesoporosos 
 

 

USE OF RICE HUSK ASH AS ONLY SOURCE OF SILICA IN THE FORMATION  

OF MESOPOROUS MATERIALS 

 

 

ABSTRACT: This paper reports the synthesis of molecular sieves similar to MCM-41 using 

rice husk ash as only source of silica. For comparison purposes, a standard synthesis was 

performed using aerosil 200 commercial silica. The rice husk silica was obtained by heating 

treatment at 600ºC and leaching for 2 hours in reflux with HCl 1mol.L
-1

 and used in the 

synthesis. The samples prepared were characterized by   N2 adsorption, X-ray diffraction 
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(XRD), scanning electronic microscopy (SEM) and thermogravimetric analysis (TG). By 

type-IV adsorption isotherms, the formation of mesoporous materials was observed. XRD 

showed the formation of hexagonal unidirectional pore materials similar to MCM-41. By  

SEM, it could be observed that  the rice  husk  has  fibrous  aspect  and  that  synthesis  using  

calcined and leached rice husk  did  not  react  entirely because silica was only partially 

dissolved.  

 

 

Keywords: MCM-41, rice husk ash, mesoporous materials. 

 

INTRODUCTION 

 

 

The search for the use and exploitation of industrial and agricultural wastes of 

commercial interest is increasingly intense. This can be observed especially in agribusiness, 

representing a potential source of income and a way of reducing waste generation and 

environmental impacts. Moreover, the increasing improvement of the ceramics industry, the 

need for technological advancements for a better cost / benefit ratio of materials have 

encouraged the diversification in the supply of raw materials, seeking to integrate different 

production chains. Creating products from this waste adds value and creates wealth, which 

makes them very attractive. Reducing waste generation in industrial and agricultural 

processes, better using them, creating routes with lower cost, cheaper products and reducing 

the release of wastes into the environment are the goal of any economy seeking modernization 

and preservation of natural resources. 

  In the Brazilian context, one of these examples is rice husk. According to the National 

Supply Company [1], the national production of paddy rice for the year 2011 was estimated at 

13,733,200 tons. In rice husks, the main constituents are cellulose (about 48%), lignin (about 

23%) and the rest are other organic compounds such as oils and proteins [2]. In the plant 

straw, which corresponds to about 10% by weight of paddy rice [3], there is a high 

concentration of silica, with approximately 13% by weight. Other compounds such as K2O, 

CaO, Na2O, Al2O3, MnO, P2O5 are also found in proportions that depend on soil nature and 

plant variety. These compounds are considered impurities, since they modify the properties of 

silica [4]. Their burning under controlled conditions produces a black residue, the rice husk 

ash, which is rich in amorphous silica. 

  Among mesoporous materials, M41S-type materials stand out, which were discovered 

by company Mobil Oil Co in 1992 [5]. MCM-41 (Mobil Composition of Matter) is a 
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mesoporous molecular sieve with hexagonal arrangement of pores, specific area over 700 m². 

g
-1

, controllable pore size. Due to these characteristics, these materials are used in various 

processes such as adsorption [6], catalysis [7], controlled release of drugs [8], gas capture [9], 

enzyme immobilization [10], among others. 

  The synthesis of these materials requires a source of silica, usually commercial, which 

is the structure directing agent, a solvent and a mineraliser agent. There are reports in 

literature on the use of alternative sources of silica for the synthesis of these materials [11], 

[12], [13]. Some researchers use rice husks together with some other source of silica, usually 

commercial, but syntheses are performed in several days [14], [15]. This work aims at the 

synthesis and materials similar to MCM-41 in short periods of time, using rice husk as a 

single source of silica in their composition. Thus, this study searches to add value to rice husk, 

an abundant and cheap material, considered a byproduct or waste from the rice beneficiation 

process, which can be used in adsorption and catalysis processes. 

 

EXPERIMENTAL STAGE 

 

  The literature shows that it is possible to obtain pure silica from rice husk [16]. Thus, 

rice husk was submitted to two treatment processes, thermal and chemical. In the thermal 

treatment, based on procedures adopted by literature, the husk was calcined in heating ramp 

of 4°C min
-1

 up to 600°C, where it remained for an additional 4 hours. Later, the rice husk 

was submitted to chemical treatment; 25g of calcined rice husk was leached in reflux at 

100°C with 500 ml of HCl 1mol.L
-1

 for 2 hours. After, the residual husk was washed with 

deionized water and dried at 110°C overnight, which was called calcined and leached rice 

husk (CACL). The synthesis of MCM-41 was based on the procedure of Corma [17]. Two 

solutions were prepared: Solution A: 5 g of hexadecyltrimethylammonium bromide (Aldrich) 

are dissolved in 33.5 g of distilled water. Solution B: on 8.65 g of a solution of 25% 

tetramethylammonium hydroxide (Aldrich), 0.96 g silica from rice husks were dispersed. 

Solution A was added to solution B, hydrolyzing additional 4.52 g of rice husk, leaving under 

stirring for 1 hour. The resulting gel was transferred to autoclaves with Teflon bottom and led 

to the oven for 24 hours at 135ºC. The sample was called CACLMCM-41. 

  Comparing to this procedure, the same methodology was tested, using silica Aerosil 

200 as source of silica, which was named SiMCM-41. All samples were calcined in fixed bed 

reactor under flowing nitrogen and synthetic air at 550ºC for 11 hours. 
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Characterization of samples 

 

  XRD analyses were performed using a RIGAKU device model Miniflex II with Ni 

filter and Cu-α radiation (λ = 1.54 Å). For measurements of nitrogen adsorption, the Quanta 

Chrome Nova 1000 series device was used; samples were pretreated for 3 hours at 300°C 

under vacuum prior to analysis. Scanning electron microscopy (SEM) was performed on a 

Philips device model ESEM-XL30, and samples were coated with a gold layer to prevent the 

emergence of surface charges that could lead to image distortion. Thermogravimetric analyses 

were performed on a Shimadzu apparatus model TGA-50H with heating ramp of 10ºC.min
-1

 

in synthetic air flow. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

        Figure 1 shows the X-ray diffractograms of synthesized samples. It was observed in 

image (a) the synthesized sample CACLMCM-41, where the existence of the plane d100 

indicates the formation of mesoporous material with hexagonal structure. Planes d100 and d200 

indicate the degree of organization of the pore system, and in comparison with standard 

sample SiMCM-41, image (b), this image shows that these reflections are little resolved, 

indicating that the material has a low-order hexagonal pore system, as already reported in 

literature [18]. The absence of reflections at higher angles indicates that the material is not 

crystalline; however, there is a hexagonal arrangement, which also can be observed by the 

high intensity of the first reflection of plane d100. Furthermore, it could be concluded that the 

materials have good thermal stability, since they were submitted to calcination at maximum 

temperatures of 550°C, and there was no destruction of their structure. 
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Figure 1. X-ray diffractograms of synthesized samples. Image (a) CACLMCM-41 and (b) 

SiMCM-41. 

 

 

  Table I shows a comparison between the two procedures. The analyses of N2 

adsorption showed that the reference material, SiMCM-41, has higher specific area compared 

to CACLMCM-41. Despite this difference, the material has high specific area, a feature of 

mesoporous materials, which can also be proved by type-IV isotherms, characterizing its 

mesoporosity in Figure 6. The newtork parameter can be calculated in a simplified manner 

through the expression a0= 2d100/ 3
1/2

, where d100 corresponds to the diffraction plane (d100), 

related to the pore diameter Dp, estimated by the Barrett-Joyner-Halenda method ( BJH), and 

(Wt) as the wall thickness, calculated as the difference between the newtork parameter a0 and 

the pore diameter Dp. 

 

Table I. Comparison between both synthesized materials 

 

 

  The similarity between the pore diameter values found in samples that occurs due to 

the synthesis temperature is primarily due to the use of the structure directing agent, 

 

Sample 

 

BET area 

(m
2
/g) 

 

d100 

(nm) 

 

a0 

(nm) 

 

Dp 

(nm) 

 

Wt 

(nm)
 

SiMCM-41 1086 4.43 5.11 3.2 1.91 

CACLMCM-41 468 4.69 5.41 3.2 2.21 
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hexadecyltrimethylammonium bromide, in which the pore size is controlled by the size of the 

alkyl chain, both factors are similar in the two syntheses. 

  For average wall thickness values, Wt, there is an increase of 0.30 nm in sample 

CACLMCM-41, which is probably due to the poor hexagonal organization of the 

unidirectional system of pores. 

Figure 2. N2 adsorption and desorption isotherms of synthesized materials. Image (a) 

CACLMCM-41 and (b) SiMCM-41. 

 

  Scanning electron microscopy analysis for calcined and leached rice husk (CACL), 

Figure 3 image (a), indicates clusters and through the insert, irregular morphology of the 

material was observed, as already reported in literature [19]. The scanning electron 

microscopy (SEM) obtained for CACLMCM-41, as shown in image (b) shows clusters with 

irregular morphology with particles larger than 50 microns. The fibrous form of swollen 

appearance, as seen in the insert, refers to channels where the cellulosic material obtained 

from rice husk was found occluded prior to heat treatment at 600°C, as already reported in 

literature [20]. The fibrous form also indicates that, possibly, chemical treatment did not 

totally dissolved silica present in rice husk, indicating that the material did not react in its 

entirety. 
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Figure 3. Scanning electron microscopy of samples (a) CACL and (b) CACLMCM-41. 

   

Microscopy of aerosil 200 commercial silica samples (image a) and synthesized 

sample SiMCM-41 (image b) are shown in Figure 4. It was observed that the starting 

commercial silica (image a) has greater porosity, which facilitates the dissolution of silica and 

its reaction with the base. Image (b) shows that the standard synthesized sample SiMCM-41 

displays particle with size of 50 μm and particles with size of 7 μm in greater amounts. 

Comparing to sample CACLMCM-41, there is a better distribution of less clustered particles, 

which can be explained by the fact that aerosil 200 commercial silica is more reactive than 

CACL. 

 

 

Figure 4. Scanning electron microscopy of samples (a) aerosil 200 commercial silica and (b) 

standard sample SiMCM-41. 

 

  Figure 5 shows the results of thermogravimetric analysis (TG) of CACLMCM 41 and 

SiMCM-41 samples, respectively. According to literature [21], MCM-41 has three mass loss 

events. At temperatures from 25 to 134ºC, there is desorption of water physically adsorbed 
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with mass losses of 5% in both samples. At temperatures from 134 to 345°C, there is 

decomposition of hexagonally arranged surfactant, indicating that the sample SiMCM-41 has 

mass loss approximately 9% higher than sample CACLMCM-41, indicating that it has a 

larger amount of template and consequently increased formation of mesopores. These results 

are in agreement with specific area and X-ray diffraction analyses. At temperatures above 

345°C, the mass loss occurs due to condensation of silanol groups present on the network. 

 

Figure 5. Thermogravimetric curve of synthesized samples (a) CACLMCM-41 and (b) 

SiMCM-41. 

 

CONCLUSIONS 

 

  Given the above, calcined and leached rice husk may be used for the formation of 

mesoporous materials. The synthesis provided material similar to the reference sample, 

showing median values of specific area, type-IV isotherms and pore hexagonal system, 

typical of MCM-41-type mesoporous materials. The SEM analyses showed that the material 

did not react entirely due to the uncomplete dissolution of the silica present in rice husk. The 

thermogravimetric analysis showed that the mass losses are similar to the standard sample, 

confirming the possibility of synthesis. 
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ARTIGO – SÍNTESE DE MATERIAL MESOPOROSO DERIVADO DA SÍLICA DA 

CRISOTILA 

 

A crisotila é um material lamelar que possui como característica principal a sua forma fibrosa. 

Este material possui uma estrutura do tipo 1:1, onde uma camada de sílica (SiO2) é sobreposta 

a uma camada de brucita (MgO). O Brasil possui a terceira maior reserva de amianto, nome 

genérico para materiais que possuem a forma fibrosa, como a crisotila, do planeta. Com os 

amiantos são produzidos telhas e caixas d’água de baixo custo. Uma estratégia de agregar 

valor a este material é empregar a sílica derivada da crisotila para a síntese de materiais 

mesoporosos do tipo MCM-41, podendo ser empregados posteriormente em processos de 

catálise e adsorção. Observa-se que não há trabalhos na literatura empregando a sílica 

derivada da crisotila  para a formação de materiais mesoporosos, f ator que torna interessante 

o seu estudo. Para a obtenção de sílica amorfa pura, a crisotila na sua forma natural necessita 

de um tratamento térmico para a quebra de suas ligações e um posterior tratamento químico 

ácido, com o intuito de remover a camada de brucita (MgO). Estes procedimentos podem ser 

acompanhados por difratograma de raios-X. Com a sílica amorfa resultante, em um 

tratamento hidrotérmico na presença de um agente direcionador de estrutura e uma base 

mineralizadora, é possível sintetizar materiais mesoporosos com ordenamento inferior ao 

material de referência. 
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RESUMO – Peneiras moleculares mesoporosas tipo MCM-41 foram sintetizadas empregando 

crisotila calcinada e lixiviada e brometo de hexadeciltrimetilamônio como fonte de sílica e 

agente direcionador de estrutura, respectivamente. Análises de difratograma de raios-X 

(DRX), adsorção e dessorção de N2, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise 

termogravimétrica (TG) foram utilizadas para caracterização das amostras. A crisotila 

calcinada e lixiviada pode ser empregada como uma fonte de sílica barata na formação de 

materiais do tipo MCM-41 de baixo ordenamento. 

 

Palavras-chave: MCM-41, crisotila, fonte de sílica 

 

SYNTHESIS OF MESOPOROUS MATERIAL FROM CHRYSOTILE-DERIVED SILICA 

 

ABSTRACT: Mesoporous MCM-41-type molecular sieves were synthesized using calcined 

and leached chrysotile and cetyltrimethylammonium bromide as the silica source and 

structure directing agent, respectively. Powder X-ray diffraction (XRD), N2 isothermal 

adsorption–desorption, scanning electron microscopy (SEM) and thermogravimetric analysis 

(TGA) were used to characterize the samples. The calcined and leached chrysotile can be 

employed as an inexpensive silica source for the formation of low-order MCM-41 

mesoporous materials. 

 

Keywords: MCM-41, Chrysotile, Silica source  
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INTRODUCTION 

 

Amiant and asbestos are generic names for fibrous minerals; serpentine group 

minerals are also included in this category, of which chrysotile is a member. The discovery of 

the world’s third largest deposit of chrysotile in the beginning of the 1960s in the north of the 

Brazilian state of Goiás changed Brazilian participation in the world minerals market; with 

several applications in the modern world, amiant played a key role in the social and economic 

development of Brazil. Low-cost roofs and water tanks are manufactured with the amiant, 

allowing people easier access to habitation and basic sanitation. In addition to supplying 

internal market demand, Brazil exports amiant fibers to Latin American, Asian and African 

countries. Some studies report that chrysotile fiber production in 2004 was as high as 250,000 

tons [1], making increases in the value of this inexpensive and abundant material an attractive 

prospect. 

In chemical terms, chrysotile is a hydrated lamellar silicate with a 1:1 structure, as 

shown in Fig. 1; the chemical formula is Mg6(Si4O10)(OH)8, though there can be some Fe
+3

 

substitution into Mg
+2 

sites. Because of lamellar mismatch arising from different bond angles, 

chrysotile forms a wrapped fibrous structure with a silicate layer located inside a brucite layer 

[2]. 

 
Fig. 1. Chrysotile structure. 
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Some papers report the possibility of obtaining amorphous silica from chrysotile. This 

procedure is accomplished by subjecting chrysotile fibers to an acid treatment, allowing the 

removal of the outer brucite magnesium layer [3]. 

The use of chrysotile for the synthesis of porous materials is thus far relatively 

unexplored. A few studies report the synthesis of microporous materials such as ZSM-5 and 

NaA zeolites using natural chrysotile as a silica source [4], [5], [6]. Additionally, some studies 

report the use of silica from chrysotile in the production of nanofibers [7] and nanowires [8]. 

However, no studies on the synthesis of mesoporous materials such as MCM-41 using silica 

from natural chrysotile have been reported in the literature. 

In 1992, a major barrier was broken in nanostructured materials synthesis; the 

discovery of a novel family of materials called M41S, which exhibited the properties of 

mesoporous molecular sieves, spurred an increase in scientific research in this field [9]. 

MCM-41 belongs to this family and new applications and synthetic routes using alternative 

raw materials are reported often. The most relevant factors contributing to the interest in these 

materials are their high thermal stability, pore sizes ranging from 2 to 20 nm, specific area of 

~700 m²/g, morphological features and easy synthesis. 

The majority of the applications for this material have been registered by the Mobil 

Oil Co. [10] and are related to cracking and hydrocracking of hydrocarbons. Nevertheless, 

this material may have major applications in the fields of catalysis and adsorption as well as 

more general applications related to the inability of bulky molecules to enter in the channels 

of microporous crystalline materials [11]. 

MCM-41 synthesis employs three ingredients: a solvent, which is usually basic; a 

siliceous source material, which can be any one of a number of alternative siliceous materials, 
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such as rice husks [12], kaolin [13], and coal fly ash [14]; and the structure directional agent, 

a surfactant. 

The purpose of this study is to synthesize nanostructured materials, such as MCM-41, 

from chrysotile-derived silica for possible future applications in adsorption and catalysis. 

EXPERIMENTAL 

Obtaining silica from chrysotile 

Natural chrysotile from Goiás (Brazil) was heat treated with a heating ramp of 100 ºC 

per hour to 600 ºC and then held at this temperature for 3 hours. After cooling, the samples 

were treated with aqueous HCl (6 mol.L
-1

) under reflux for 48 hours at 100 ºC. The material 

was filtered with deionized water until a pH of 7 was reached and then dried at 100 ºC 

overnight. 

Synthesis of mesoporous material 

The obtained material was synthesized with the following molar ratio: 

1 SiO2: 0.1 CTABr: 0.25 TMAOH: 20 H2O 

The procedure was the same that described by Dr. Avelino Corma (Villalba, 1997) [15]. First, 

a reference sample was synthesized using commercial silica (Aerosil 200, Degussa); these 

samples were called SiMCM-4. Amorphous chrysotile-derived silica was then synthesized in 

an identical manner; these samples were called MSCris (Chrysotile Molecular Sieve). 

 

 Solution A: 5.00 g of hexadecyltrimethylammonium bromide  - CTABr (Aldrich) was 

dissolved in 33.5 g of distilled water. 
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 Solution B: 8.65 g of 25% tetramethylammonium hydroxide – TMAOH (Aldrich) was 

dispersed on 0.96 g of silica. 

 

Solution A was added to solution B. In addition, 4.52 g of silica was added and stirred 

for 1 hour. The resultant gel was transferred to a Teflon-lined autoclave and heated under 

autogenous pressure at 135 ºC for 24 hours without stirring. The material was filtered with 

deionized water and dried at 100 ºC overnight.  

The obtained material was calcined at 550 ºC for 4 hours under nitrogen and synthetic 

air flow. 

Characterization 

 

The obtained materials were characterized by several techniques, namely, X-ray 

powder diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), nitrogen adsorption by the 

BET method and thermogravimetric analysis (TGA). 

The X-ray diffraction analyses were recorded on a Diffraktometer, model D5000 

(Siemens) using a Ni filter and Cu-kα radiation under a 30kV accelerator voltage and 15mA 

current. 

The nitrogen adsorption-desorption isotherms were measured using a Quanta Chrome-

Nova 1000 series. Before analysis, the samples were degassed at 300ºC during 12 hours in a 

vaccum furnace. The surface area is calculated using the BET equation [16]. The model of 

Barret, Joyner and Halenda (BJH) [17] were used for the mesoporose size distribuitions. 

For the scanning electron microscopy (SEM), samples were coated with a gold film 

and analyzed with a JOEL – JSM 5800 under a 20 kV acceleration voltage. 

        The thermogravimetric analysis (TGA) was performed in a Shimadzu, TGA-50H with 

heating/cooling rates of 10 ºC.min
-1 

under synthetic air flow. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

 

Fig. 2 shows the X-ray diffractogram of natural chrysotile (a) and its calcined and 

leached form (b). The characteristic diffraction peaks of the chrysotile were observed at d = 

8.08 and 4.03 Å, corresponding to the (002) and (004) planes respectively. These results are 

consistent with the results reported in the literature [18]. A small amount of brucite is present 

in the structure by the presence of a peak at 2 θ = 18.60 º, corresponding to the (001) 

reflection. In the calcined and leached chrysotile (b), a broad, low intensity peak is observed 

at 2 θ = 15 to 30 º, an indicator of the amorphous nature of this material. The absence of a 

corresponding chrysotile peak indicates that the calcination and acid treatment were effective.  
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Fig. 2. X-ray diffractogram of natural chrysotile (a) and calcined and leached chrysotile (b). 

 

Fig. 3 presents the XRD pattern of the samples synthesized with calcined and leached 

chrysotile (MSCris) and with commercial silica (SiMCM-41). The MSCris diffractogram has 

only one peak at 2 θ = 1.97 º, corresponding to the (100) plane, which is characteristic of a 

hexagonal pore system. The absence of peaks for (110) and (200) reflections indicate that the 

material has a disoriented unidirectional structure, as previously described in the literature 

[19]. In the SiMCM-41 reference, three characteristic peaks from MCM-41 are observed. The 

material was furthermore shown to have good thermal stability because no structural 
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degradation was observed when the samples were submitted to calcination temperatures 

above 500 ºC. 
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Fig. 3. X-ray diffractogram of synthesized MSCris and reference SiMCM-41 samples. 

 

         The BET specific area analysis nitrogen adsorption isotherms for the MSCris and 

SiMCM-41 samples are shown in Fig. 4. The high specific areas (698 and 1090 m².g
-1

 for the 

MSCris and SiMCM-41 samples, respectively) and type IV isotherms without microporous 

phases demonstrate the mesoporous characteristics of the MSCris and SiMCM-41 materials. 

 

 
Fig. 4. Nitrogen adsorption-desorption isotherms of MSCris and reference SiMCM-41 

samples. 

  

Pore size distributions calculated by the BJH method for the MSCris and SiMCM-41 

samples are shown peak values near 32.7 and 31.6 Å for the MSCris and SIMCM-41 samples, 
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respectively. Both samples possess a mesoporous structural order. As shown by the similarity 

of the pore diameter distributions, the synthesized particles of MCM-41 material are not 

significantly affected by the source of the silica but are instead largely affected by the size of 

the alkyl chain of the surfactant molecules, as previously reported in the literature [20]. 

An SEM micrograph of calcined and leached chrysotile is show in Fig. 5, indicating 

the loss of its fibrous structure, as previously reported by Petkowicz [4] 

 
Fig. 5. Scanning electron microscope micrograph of calcined and leached chrysotile sample at 

1000x magnification. 

 

The SEM micrograph of MSCris in Fig. 6 (a) shows clusters with irregular 

morphology and sizes greater than 50 μm. The fibrous form of some particles indicates the 

presence of incompletely dissolved chrysotile, suggesting a possibly incomplete thermal and 

chemical treatment. The SEM micrograph of the SiMCM-41 reference sample shown in Fig. 

6 (b) shows some 50 μm particles with a large quantity of 7 μm particles. This is a better 

distribution compared with the MSCris sample. This result can be explained by the greater 

reactivity of the commercial Aerosil 200 silica compared with the chrysotile-derived silica. 
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Fig. 6. Scanning electron microscope micrographs of MSCris and SiMCM-41 samples at 

500x magnification. 

Fig. 7 shows the thermogravimetric analysis (TGA) results of MSCris and SiMCM. 

According to the literature [21], MCM-41 has three mass loss features. At temperatures 

between 25 and 150 ºC, desorption of physically adsorbed water occurs, resulting in mass 

losses of approximately 5 % in both samples. At temperatures between 150 and 400 ºC, the 

decomposition of the hexagonally arranged surfactant occurs. At temperatures above 400 ºC, 

mass loss due to dehydroxylation of silanol groups present on the network occurs. The two 

synthesized samples, MSCris and SiMCM-41, have similar mass loss profiles.  
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Fig. 7. Thermogravimetric analysis of MSCris and reference SiMCM-41 samples. 
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CONCLUSIONS 

 

 

The synthesis of a nanostructured material from chrysotile-derived silica was carried 

out successfully. The analysis of specific surface area indicates that the material is 

mesoporous. Nitrogen adsorption-desorption isotherms present the type IV characteristic 

regions of mesoporous materials. The pore size distribution observed also fits that of 

nanoscale mesoporous materials. Thermogravimetric analysis shows that the MSCris sample 

has a similar mass loss profile to that of the SiMCM-41 reference sample. 
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ARTIGO - AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MATERIAIS ADSORVENTES APLICADOS 

À REMOÇÃO DE FENOL ACOMPANHADO POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE 

ALTA EFICIÊNCIA 

 

Este artigo tem como o objetivo principal a avaliação de diferentes materiais adsorventes 

aplicados à remoção de fenol. Para isto foram testadas argilas organofílicas, já extensivamente 

estudadas para estes propósitos, e materiais mesoporosos empregando sílica alternativa, 

presente na cinza da casca de arroz. Estes materiais mesoporosos foram aplicados na sua 

forma calcinada, sem a presença do agente direcionador de estrutura, e com a presença do 

agente direcionador de estrutura. Foi observado que a presença do surfactante interfere 

positivamente em ambos os materiais. O material empregando a cinza da casca de arroz, com 

a presença de surfactante, possui um percentual de adsorção de fenol superior outros 

materiais.  

Em estudos posteriores do grupo, após o aceite do artigo, foi observado que na Figura 4, 

imagem d, é mostrada as possibilidades de acomodação do surfactante da argila AO 8g onde a 

mesma poderia estar com o surfactante acomodado horizontalmente na região interlamelar ou 

na ausência do mesmo, e conjuntamente, a presença de surfactante na forma de bicamadas. 

Como melhores estudos, foi observado que as reflexões no difratograma de raios-X da 

amostra AO 8,  em ângulos de 2Ɵ = 2,27 ; 4,57 e 6,82, correspondenm aos planos d001, d002 e 

d003 respectivamentee Assim, Essas reflexões indicam que o material possui o surfactante 

acomodado apenas na forma de bicamadas, e que estas camadas, se encontram em um grau de 

ordenamento regular. Assim, a imagem d da Figura 4d seria mais bem representada como 

indicado abaixo: 
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RESUMO: Sete tipos de materiais adsorventes foram sintetizados a fim de estudar a remoção 

de fenol acompanhada por cromatografia líquida de alta eficiência. Destes, foram sintetizados 

dois materiais mesoporosos do tipo MCM-41 com sílica comercial nomeada SiMCM-41C e 

outra com sílica da casca de arroz calcinada e lixiviada, denominada CA-MH, e quatro argilas 

organofílicas, variando a quantidade de surfactante de 1, 2, 4 e 8 g em sua composição. Uma 

argila natural também foi utilizada a fins de comparação. A área específica BET indicou 

valores baixos devido à presença do surfactante no interior dos poros. Pela análise de difração 

de raios X (DRX), é observada a boa organização dos picos característicos do sistema de 

poros de arranjo hexagonal unidirecional tubular da MCM-41 e é constatado a organofilização 

das argilas pelo deslocamento do pico referente ao espaçamento basal d001. Vários tipos de 

conformações do surfactante na argila são descritos, o que influenciou na adsorção de fenol. 

O melhor adsorvente foi o material CA-MH, com um percentual de remoção de 85%, e para 

as argilas organofílicas o melhor adsorvente foi a AO 4g, com um percentual de remoção de 

~74%.  

 

Palavras-chave: MCM-41, Argila Organofílica, Fenol.   
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EVALUATION OF DIFFERENT ADSORBENTS MATERIALS APPLIED TO FENOL 

REMOTION CARRIED BY HIGH PERFOMANCE LIQUID CROMATOGRAPHY 

 

ABSTRACT: Seven materials were synthesized to study phenol removal carried by HPLC. Of 

these, were synthesized two mesoporous materials like MCM-41 with commercial silica and 

calcinated and leached rice husk, and four organoclays, varying the amount of surfactant over 

1, 2, 4 and 8 g in their composition. Also, was used a natural clay for purposes of comparison. 

The specific area (BET) showed low values due to the presence of the surfactant inside the 

pores. By the X-ray diffraction (XRD) analysis, is observed the well organization of the 

characteristically peaks from MCM-41 and is proved the organophilization of clays by the 

displacement of the peak of the basal spacing d001.  Also, different conformations of surfactant 

were described between the layers of the clays, which influenced the phenol adsorption. The 

best adsorbent of was CA-MH with a removal percent of 85%, and for organoclays, the best 

adsorbent was AO 4g, with a removal percent of 74%.  

 

Keywords: MCM-41, organoclays, phenol. 
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INTRODUÇÃO 

 

Fenóis são conhecidos como poluentes prioritários, ou seja, substâncias tóxicas 

que podem ser introduzidas nas águas dos rios através das emissões de efluentes 

industriais. Mesmo em baixas concentrações, os fenóis são de difícil degradação por 

serem tóxicos aos microrganismos e, além disso, reagem com o cloro utilizado no 

tratamento de águas, convertendo-se em compostos ainda mais tóxicos e resistentes à 

biodegradação. Legislações ambientais estabelecem níveis cada vez mais baixos dos 

parâmetros relacionados aos padrões de lançamento de efluentes e do corpo receptor. No 

Brasil, o CONAMA é responsável por este controle utilizando a resolução Nº 357, de 17 

de março de 2005. Nessa resolução estabelecem os padrões de lançamento de efluentes, 

assumindo um limite para fenóis de 0,5 mg.L
-1

 (OLIVEIRA, 2009). 

Um dos materiais largamente estudados atualmente é a MCM-41 (Mobil 

Composition of Matter), como mostrada na Figura 1. Proposto pelos pesquisadores da 

Mobil Oil Co. (KRESG et al, 1992), este material é empregado principalmente no 

processamento de moléculas pesadas, como as frações de petróleo. Este material possui 

uma estrutura hexagonal de poros, assemelhando-se a uma colméia de abelhas (RODICA 

et al, 2001). Entre as suas principais características está o seu tamanho de poros, de 1.5 a 

20 nm, sua elevada área específica (propícia para adsorção), geralmente acima de 700 

m²/g e sua facilidade de síntese. Os principais ingredientes são uma fonte de silício, 

geralmente comercial, o agente direcionador de estrutura (surfactante) e uma base. Fontes 

alternativas de silício também podem ser utilizadas, neste caso, a casca de arroz calcinada 

e lixiviada.  

 
Figura 1. Estrutura hexagonal da MCM-41 (RODICA et al, 2001) 
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Argilas organofílicas são argilas que contem moléculas orgânicas intercaladas 

entre as camadas estruturais. As pesquisas de intercalação de moléculas orgânicas em 

argilas tiveram início na década de 1920. As argilas mais usadas são as bentonitas que 

possuem como principal argilomineral a montmorillonita (VARMA, 2002; HE et al, 

2006; PAIVA et al, 2008b). A inserção de moléculas orgânicas entre as lamelas das 

argilas faz com que ocorra uma expansão entre os planos d001 da argila, deixando-a 

hidrofóbica ou organofílica (VALENZUELA-DÍAZ, 1994; TEIXEIRA-NETO E 

TEIXEIRA-NETO, 2009). 

A síntese de bentonitas organofílicas ou montmorillonitas, propriamente ditas, é 

geralmente feita com a técnica de troca de íons. Nesta técnica, é feita a modificação 

superficial da argila bentonita com a substituição de cátions trocáveis presentes nas 

galerias da argila, como Na
+
 e Ca

+2
, por cátions orgânicos de sais quaternários de amônio, 

surfactantes catiônicos, ou mesmo outros tipos de sais, em solução aquosa. A quantidade 

de intercalante ligado à superfície das lamelas da argila é limitada pela capacidade de 

troca de cátions da argila (VALENZUELA-DÍAZ, 1994; PAIVA et al, 2008b; LEITE et 

al, 2008; FROST et al, 2008; CAVALCANTI et al, 2009).   

As argilas organofílicas apresentam aplicações como materiais adsorventes de 

contaminantes hidrofóbicos de difícil degradação, como compostos fenólicos, 

hidrocarbonetos, corantes, etc (OLIVEIRA, 2009). 

Em vista disso, sete diferentes materiais adsorventes, dois de estrutura hexagonal, 

uma argila natural e quatro argilas organofílicas, foram utilizados na remoção de fenol 

em solução aquosa e o processo adsortivo foi acompanhado por cromatografia líquida de 

alta eficiência.  

 

EXPERIMENTAL 

Síntese dos materiais hexagonais  

Na síntese dos materiais hexagonais mesoporosos, baseadas na receita de Dr. 

Avelino Corma (VILLALBA, 1997), foram realizados dois procedimentos: 
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 SiMCM-41C: Utilizado com fonte de silício, aerosil200 (Degussa) e após síntese, 

o material foi calcinado (C) em 540 ºC por 12 horas em fluxo de nitrogênio e ar 

sintético. 

 CA-MH: Utilizando como fonte de silício a Casca de Arroz (CA) calcinada e 

lixiviada, conforme já descrito na literatura (SCHWANKE et al, 2011) 

Assim, o procedimento geral de síntese é descrito abaixo: 

São preparadas duas soluções, A e B. Na solução A: 5,00g de surfactante brometo 

de hexadeciltrimetilamônio (C16H33(CH3)3N
+
Br

-
) marca Sigma Aldrich, são dissolvidos 

em 33,50g de água destilada. Para a solução B, sobre 8,65g de uma solução de hidróxido 

de tetrametilamônio (TMAOH 25%) marca Sigma Aldrich, se dispersam 0,96g de sílica 

(aerosil 200 ou CA). Adiciona-se a solução A sobre a solução B. Se hidrolisam mais 

4,52g de sílica, permanecendo em agitação por 1 hora. O gel resultante é posto em 

autoclaves, levado à estufa por 24 horas a 135 ºC. Após, é lavado com água deionizada e 

seco em estufa a 100ºC por overnight. 

As argilas organofílicas foram preparadas seguindo a metodologia descrita abaixo 

(KOZAK e DOMKA, 2004). Foram preparadas duas soluções:  

 Solução 1: em um béquer de 100 mL, 10,00 g de argila foram deixadas em 

contato com 50 mL água destilada durante 1 hora, em agitação magnética, a 

temperatura ambiente para que ocorra a expansão das lamelas;  

 Solução 2: em outro béquer de 100 mL foi solubilizada uma massa conhecida do 

surfactante catiônico brometo de hexadeciltrimetilamônio com 50 mL de água 

destilada (a massa foi variada de 1, 2, 4 e 8 gramas em diferentes experimentos); 

Posteriormente foram misturadas as soluções um e dois em um balão de fundo 

redondo e o mesmo foi deixado em refluxo a 80 ºC em agitação durante 20 horas. Após, a 

argila foi filtrada a vácuo, lavada para retirar o excesso de sal e seca a 60 ºC. 
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CARACTERIZAÇÃO 

Difração de raios-X 

As análises por difração de raios-X foram realizadas num DIFRAKTOMETER 

modelo D5000(Siemens) utilizando filtro de Ni e radiação Cu-α (λ= 1,54 Å). 

Análise textural por adsorção de N2  

As análises foram realizadas por adsorção de nitrogênio, utilizando o aparelho 

QuantaChrome Nova 2200e. As amostras calcinadas foram pré-tratadas 3 horas a 300 ºC, 

em vácuo, antes da realização da análise. Já as amostras que continham surfactantes (CA-

MH, AO1, 2, 4 e 8g), foram pré-tratadas 24 horas a vácuo a temperatura ambiente. 

Depois do pré-tratamento foram realizadas as medições de adsorção de N2 na temperatura 

do nitrogênio líquido. As áreas específicas foram determinadas através do método BET. 

Amostragem 

 

Foi investigado o teor de fenol adsorvido em sete diferentes amostras de materiais 

adsorventes, como mostrados na Tabela I. Em todos os experimentos, foi utilizado o 

mesmo tipo de surfactante, brometo de hexadeciltrimetilamônio. Nas argilas 

organofílicas (AO), foi alterado a porcentagem em massa de surfactante (1, 2, 4 e 8g), 

com o objetivo de verificar em qual material ocorre maior adsorção do fenol. Também foi 

testada uma argila natural (AN) sem a presença de surfactante. Nos materiais hexagonais 

duas condições foram estudadas: o material, com pura sílica na composição, com a 

retirada do surfactante (SiMCM-41C) e o material hexagonal utilizando casca de arroz 

calcinada e lixiviada na composição, e com presença de surfactante (CA-MH). 

As adsorções foram realizadas conforme procedimento já descrito na 

literatura(LOPES, et al, 2010b), onde em sete frascos de vidro foram adicionados 50 mL 

de uma solução de 100 ppm de fenol. Após, foi adicionado 1g dos materiais adsorventes 

em cada frasco. Os frascos permaneceram em agitação em um banho termostatizado a  
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temperatura de 25 ºC com o tempo de contato adsorvente-adsorvato de 2 horas. Foram 

retirados 1,5 mL de cada solução e analisados por meio do HPLC. 

 

Tabela I. Materiais adsorventes utilizados.  

Amostra Característica  

AN Argila natural – sem surfactante 

AO 1g Argila organofílica – 1 g surfactante 

AO 2g Argila organofílica – 2 g surfactante 

AO 4g Argila organofílica – 4 g surfactante 

AO 8g Argila organofílica – 8 g surfactante 

SiMCM-41C MCM-41 - calcinada, sem surfactante 

CA-MH Material Hexagonal, 5 g surfactante 

 

Padrões e Solventes Para Cromatografia 

Os solventes utilizados em cromatografia foram metanol e água. O metanol foi de 

grau HPLC (Merck) e a água purificada em um sistema Mili-q. O padrão de fenol 

investigado possui pureza de 99% (Vetec). Todas as soluções dos padrões foram 

analisadas por HPLC nas mesmas condições das determinações das amostras e as 

impurezas não apresentaram interferências significativas para a detecção em 270 nm. Na 

filtragem de todas as amostras, usou-se um sistema manual com filtros de membrana de 

25 mm e poros de 0,45 µm. 

 

Instrumentação 

 

Para as análises cromatográficas foi utilizado um sistema modular HPLC 

AGILENT 1100 Series com injetor automático (G1313A ALS), desgaseificador 

(DEGASSER G1379A), bomba quaternária (G1311A), trocador de calor (G1316A), e 

detector arranjo de diodos (G1315B DAD). 
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Para a determinação de fenol, utilizou-se o detector Arranjo de Diodos com o 

sistema em 270 nm, no modo isocrático, pré-coluna (ZORBAX C18 4,6 x 12,5 mm, 5 μm) 

e coluna de fase reversa (ZORBAX C18 4,6 x 250 mm 5 μm). Alíquotas de 10 μL de cada 

amostra foram automaticamente injetadas no sistema HPLC. A temperatura do forno foi 

de 30°C e o fluxo da fase móvel metanol: água (60: 40) foi de 1,0 mL/min. Após a 

detecção com o arranjo de diodos em 270 nm, a quantificação foi realizada por 

padronização externa utilizando-se concentrações de 1,00; 5,00; 10,00; 25,00, 50,00 e 

100,00 mg/L de fenol. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Análise dos difratogramas de raios X 

A Figura 2 apresenta os difratogramas de raios X dos materiais hexagonais 

sintetizados. Observa-se que os picos da amostra SiMCM-41C, anteriormente discutidos 

na literatura (LOPES et al, 2010) são mais intensos e visíveis, se comparado à amostra 

CA-MH. Isto se deve ao uso da sílica comercial aerosil200, sendo a mesma mais reativa 

do que a casca de arroz (CA), formando materiais mais ordenados estruturalmente. Outro 

fator relevante que pode ser atribuído à alta intensidade dos picos da amostra SiMCM-

41C é a calcinação realizada após a síntese, onde toda a matéria orgânica, ou seja, o 

surfactante, organizador estrutural, é decomposto em virtude da temperatura de 

calcinação. No material CA-MH, não calcinado, a presença do primeiro pico indica que o 

material é organizado hexagonalmente; a ausência dos dois últimos picos indica que 

possui baixo ordenamento, como reportado na literatura (CHEN et al, 1995). 
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Figura 2.  Difratograma de raios X dos materiais hexagonais sintetizados. 

 

 

A Figura 3 mostra os difratogramas da argila natural e das argilas organofílicas 

(AO) sintetizadas com diferentes quantidades do surfactante, a 80 
o
C em refluxo com 

agitação. As quantidades de surfactante foram: 1 g (AO 1g); 2 g (AO 2g); 4 g (AO 4g) e 

8 g (AO 8g). Pelo pico da argila natural em 2 = 5,85 trata-se de uma argila 

montmorillonita, uma argila 2:1, ou seja, formada por duas lâminas tetraétricas e uma 

lâmina octaédrica.   
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Figura 3. Difratogramas da argila natural e das argilas organofílicas. 
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As argilas montmorillonitas são expansíveis, ou seja, a distância interlamelar pode 

variar dependendo do tamanho da molécula adsorvida. A expansão pode ser 

acompanhada pela variação no ângulo de difração d001 característico dessa argila. 

Portanto, uma diminuição no ângulo de difração d001 indica a expansão interlamelar da 

argila. Os difratogramas da Figura 3 indicam variações no ângulo d001 e também a 

presença de dois picos, dependendo da quantidade de surfactante usado na preparação das 

argilas organofílicas. A presença de dois picos pode ser um indicativo da formação de 

diferentes espaçamentos basais (PAIVA et al, 2008a). A Tabela II resume os valores de 

2 e os respectivos valores de d001.  

 

Tabela I1. Valores de 2 e seus respectivos d001 para as argilas 

Argila 2 d001, Å 2 d002, Å 2 d003, Å 

Natural 5,85 15,9 - - - - 

1 g 5,57 15,5 - - - - 

2 g 3,78 24,0 5,48 16,04 - - 

4 g 3,52 25,2 5,77 15,5 - - 

8 g 2,27 39,2 4,57 19,3 6,82 12,9 

 

Pelos resultados de DRX, podem-se propor alguns mecanismos de acomodação 

do surfactante no processo de adsorção sobre a argila, que depende da quantidade de 

surfactante utilizado na síntese. A Figura 4 ilustra de maneira simplificada as 

possibilidades sugeridas para a acomodação do surfactante sobre a argila.  
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 Figura 4. Possibilidades sugeridas para a acomodação do surfactante sobre a argila. 

 

Em (a) trata-se de um esquema da argila natural, que é hidrofílica, e de acordo 

com a Tabela II e Figura 3 apresenta 2 em 5,85 dando um d001 de 15,09 Å. A 

classificação da argila em hidrofílica ou hidrofóbica pode ser observada pela sua 

interação com a água. Em (b) tem-se a argila organofílica AO 1g, que é hidrofóbica, 

devido a adsorção externa do surfactante e o deslocamento de 2 para 5,57 indica uma 

adsorção do surfactante entre as lamelas da argila com uma pequena expansão, com d001 

de 15,56 Å. Em (c) representam-se as duas espécies sugeridas para as argilas AO 2g e 

AO 4g, ambas hidrofóbicas. Pelos difratogramas da Figura 3 nota-se a presença de dois 

picos para estas argilas, um pico em ângulo menor em torno de 3,7 devido à argila mais 

expandida, com d001 próximo de 24,00 Å, e outro em ângulo maior em torno de 5,48 

devido a argila menos expandida, com d001 próximo de 16,00 Å.  Em (d) tem-se a 

representação da argila organofílica AO 8g que voltou a ser hidrofílica, como a argila 

natural, devido à adsorção externa do surfactante sobre a argila com a formação de 

bicamadas com a parte carregada do surfactante voltado para a solução aquosa. Nota-se, 

portanto, que mesmo sendo uma argila orgânica pela presença do surfactante adsorvido, a 

mesma apresenta afinidade por água. Pelo difratograma da Figura 3, para a AO 8g, nota-

se além do pico em 2 de 2,27, que é devido à acomodação do surfactante entre as 

lamelas da argila e sua expansão; existe a presença de um pico em 2 de 6,82 dando um 

d001 de 12,94 Å, que pode ser devido à contração das lamelas em relação à argila natural 

devido ao excesso de surfactante adsorvido externamente.  
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Área Específica BET 

 

 A Tabela III apresenta os valores de área específica BET das amostras 

sintetizadas. A diferença entre os valores das amostras Si-MCM-41C e CA-MH se deve à 

ausência e presença do surfactante, respectivamente. A análise BET se baseia na 

quantidade de nitrogênio adsorvida pela amostra, no caso da amostra CA-MH, o agente 

direcionador de estrutura presente no interior dos poros impede a adsorção do N2. Em 

trabalhos já reportados (SCHWANKE et. al, 2011), esta mesma amostra, quando 

calcinada, atinge valores de 468 m²/g, confirmando que a baixa área específica é devido à 

presença do surfactante presente nos poros da amostra. 

Ainda, nota-se que as argilas organofílicas apresentam uma área superficial 

menor, quando comparadas com a argila natural, e também ocorre uma diminuição da 

área com o aumento da quantidade de surfactante adsorvido sobre a argila. O surfactante 

impede a adsorção de moléculas de nitrogênio e, diminuindo a área superficial específica.  

 

Tabela III. Área específica BET das amostras sintetizadas 

Amostra Área BET (m²/g) 

Si-MCM-41C 1086 

CA-MH 5,24 

AN 63,00 

AO 1g 12,88 

AO 2g 6,76 

AO 4g 6,54 

AO 8g 4,85 

 

 

Análise dos padrões de fenol 

 

As curvas analíticas, obtidas por regressão linear, utilizando seis pontos de 

concentração para cada padrão, descritos anteriormente em métodos, apresentaram boa 

linearidade (Figura 5). O valor do coeficiente de correlação (r) da equação da reta esteve  
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acima de 0,999 possibilitando desta forma a quantificação dos analitos pelo método do 

padrão externo. 

O cromatograma do padrão pode ser observado pela Figura 6. Nota-se que a 

detecção do pico do fenol, com boa resolução e sem compostos interferentes ocorre em 

torno de 8,20 min. 

 

 

 
Figura 5. Curva analítica dos padrões de fenol. 

 

 
Figura 6. Cromatograma do padrão de fenol. 
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A Figura 7 apresenta uma avaliação comparativa do potencial de adsorção entre 

os materiais adsorventes. Observa-se que a quantidade de surfactante influencia na 

adsorção do fenol, sendo que a argila natural, que possui caráter hidrofílico, não adsorveu 

nenhuma quantidade significativa de fenol. A amostra AO 4g foi a que mostrou melhor 

potencial de adsorção ao se comparar com as outras argilas organofílicas. Acredita-se que 

a argila AO 4g teve maior potencial adsortivo que a AO 8g, pois esta última utiliza um 

excesso de surfactante, o que pode fazer com que sature a superfície do material, 

impedindo uma maior adsorção de moléculas de fenol. Nos materiais hexagonais a maior 

adsorção de fenol ocorreu para a amostra CA-MH, a qual utilizou casca de arroz 

calcinada e lixiviada como fonte de sílica, com percentual de remoção (82%). Pode-se 

observar que a amostra Si-MCM-41C não adsorveu quantidades significativas devido à 

ausência do direcionador orgânico, surfactante, evidenciando que a sua deficiência 

influencia nas propriedades adsortivas do material. 

 

 
Figura 7. Avaliação comparativa entre os materiais adsorventes. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Na avaliação comparativa para a análise de fenol em materiais adsorventes, 

verificaram-se diferenças consideráveis entre os adsorventes utilizados, sendo que o 

silicato mesoporoso CA-MH apresentou os melhores resultados, devido provavelmente a 

maior quantidade de surfactante, 5 gramas, promovendo maior interação hidrofóbica do 

fenol com o surfactante presente na amostra. No caso do material SiMCM-41C, a 

adsorção não ocorre devido a falta do agente direcionador, quando o processo de 

calcinação o remove a estrutura. Para as argilas organofílicas, o material que apresentou a 

maior capacidade de adsorção de fenol foi a argila organofílica AO 4g, salientando que, 

com uma maior quantidade do mesmo, argila AO 8g, a adsorção decresce, pois acredita-

se que ocorra impedimento estérico devido ao excesso de moléculas de surfactante.  
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CONCLUSÃO  

 

No presente trabalho foram sintetizadas peneiras moleculares mesoporosas do 

tipo MCM-41 com fontes alternativas de sílica como a cinza da casca de arroz e crisotila. 

Para obtenção de sílica pura derivadas da casca de arroz, foram utilizados dois 

tratatamentos. Um térmico, a 600ºC, com o objetivo de decompor a matéria orgânica 

presente. Outro químico (HCl 1 m.L
-1

), com a finalidade de lixiviar os óxidos metais 

presentes em menor quantidade, restando ao final somente sílica amorfa. Por meio das 

técnicas de caracterização foi comprovado que o material possui um arranjo de poros 

hexagonal de baixa ordem. Pela isoterma, do tipo IV, comprova-se que o material é do 

tipo mesoporoso. 

É possível também sintetizar materiais mesoporosos do tipo MCM-41 derivados 

da sílica da crisotila. Com tratamentos térmicos (600ºC) e químicos (HCl 6 mol.L
-1

) é 

possível obter sílica amorfa a partir da crisotila natural. Por difratograma de raios-X 

observa-se que, posterior aos tratamentos, obtém-se sílica na forma amorfa. Pelas 

caracterizações obtêm-se um material com áreas específicas de 700 m².g
-1

, isotermas do 

tipo IV características de materiais mesoporosos e com baixo grau de ordenamento.  

Materiais derivados de fontes naturais de sílica como casca de arroz, podem ser 

empregados para processos adsortivos, como exemplo, na remoção de fenol. Observa-se 

que a presença de surfactante nos materiais interfere positivamente na adsorção. Para as 

argilas organofílicas, a quantidade de surfactante adicionada pode gerar diversos tipos de 

acomodações na região interlamelar. O material derivado da sílica da casca de arroz, com 

a presença de surfactante possui melhor comportamento na adsorção de fenol, se 

comparado às argilas organofílicas.  
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TRABALHOS FUTUROS 

 
 

Aqui serão listados alguns pontos que foram identificados como oportunidade de 

evolução do trabalho realizado nesta dissertação.  

 

 O processo de síntese de materiais mesoporosos do tipo MCM-41 a partir de 

materiais naturais, como cinza da casca de arroz e crisotila, pode ser otimizado. 

Mesmo com o enfoque em tempos relativamente curtos de síntese, 24 horas, 

observa-se que, na síntese, as fontes naturais de sílica não possuem o 

comportamento semelhante à fonte de sílica comercial. Parâmetros de tempo, 

como o contato entre a fonte de natural de sílica e os reagentes, bem como o 

tempo de reação em estufa, podem promover a reação da sílica na sua totalidade, 

gerando materiais com maior ordenamento. 

 

 Tratamentos químicos dos materiais naturais para a obtenção de sílica amorfa na 

sua forma pura podem ser aprimorados. Geralmente, utilizam-se ácidos fortes 

para a lixiviação dos compostos (HCl 1mol.L
-1 e 

6mol.
-1 

para a cinza da casca de 

arroz e crisotila, respectivamente). Além da síntese, os trabalhos possuem um 

enfoque ambiental, estudos com reagentes menos agressivos, e menos onerosos, 

engrandeceriam as discussões. 

 

 Estudos de rotas alternativas de reuso do surfactante, tanto na síntese de materiais 

do tipo MCM-41, seriam de grande valor, pois este reagente acaba sendo o mais 

dispensioso. 
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ANEXOS 

 

Em anexo é encontrado o registro de Patente de Invenção (PI) do material 

desenvolvido com a sílica derivada da crisotila aplicado como agente de adsorção de 

compostos orgânicos. Este trabalho não pôde ser adicionado ao sequenciamento dos 

capítulos anteriores pois se encontrava em processo de depósito, análise e aprovação 

junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A invenção tem como título 

“Peneira Molecular Mesoporosa Derivada da Sílica da Crisotila Utilizada Como  gente 

de  dsor ão de Compostos Orgânicos” e trata de um adsorvente sintetizado com material 

alternativo de baixo custo que pode ser empregado em processos de adsorção de 

compostos orgânicos e catálise. 

 A invenção tem como Titulares: Sibele Berenice Castellã Perher. E inventores: 

Anderson Joel Schwanke, Christian Wittee Lopes e Fábio Garcia Penha e também se 

enquadra nos trabalhos desenvolvidos no período do mestrado. 

 

Número de Registro: PI 1100549-1 A2 

Data de depósito: 17/01/2011 

Data de publicação: 04/09/2012 
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