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RESUMO 
 

A fim de reduzir a geração de resíduos nos processos industriais e agrícolas, bem 

como melhor reaproveitá-los, o investimento em pesquisas para a transformação 

destes em produtos de interesse comercial tem aumentado. Neste sentido, as 

cascas residuais oriundas do processo de beneficiamento do arroz são incineradas, 

obtendo a cinza de casca de arroz (CCA), potencializando o uso deste resíduo em 

diferentes segmentos industriais. Muitos artigos utilizam a CCA como precursora 

para a síntese de materiais mesoporosos como a MCM-41, que têm atraído grande 

interesse devido às suas propriedades e por suas diversas aplicações. O objetivo do 

presente trabalho foi preparar um material mesoporoso (MCM-41) a partir da cinza 

de casca de arroz, como fonte alternativa de sílica, a fim de reaproveitar este resíduo 

e melhorar o seu valor econômico. A CCA foi obtida pela calcinação da casca a 700 

ºC por 6 h, obtendo um material amorfo e com baixo teor de carbono. Para a 

preparação da MCM-41 quatro metodologias de síntese foram aplicadas, e o melhor 

resultado foi obtido com as seguintes condições experimentais: NaOH, água tratada 

por osmose reversa, CTAB como direcionador, temperatura aproximada de 50 ºC, 

CCA sólida e pH próximo a 11. A reação foi mantida em autoclave por 7 dias  

(método hidrotérmico). Ao final, a presença das principais características da MCM-41 

foi observada utilizando as técnicas de DRX e IV. Pode-se concluir que o ajuste do 

pH é o parâmetro mais importante para a preparação desse material. 

 

 

Palavras-chave: cinza de casca de arroz, MCM-41, síntese, materiais mesoporosos. 
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ABSTRACT 
 

In order to reduce the generation of waste in industrial and agricultural processes, as 

well as better reuse them, the investment in research for the transformation of these 

into products of commercial interest has increased. In this sense, the residual peels 

from the rice processing process are incinerated, obtaining the rice husk ash (RHA), 

potentializing the use of this residue in different industrial segments. Many papers 

use RHA as a precursor for mesoporous materials synthesis such as MCM-41, which 

have attracted great interest due to their properties and their diverse applications. 

The goal of the present work was to prepare a mesoporous material (MCM-41) from 

RHA, as an alternative source of silica, in order to reuse this residue and improve its 

economic value. The RHA was obtained by calcining the shell at 700 ºC for 6 h, 

obtaining an amorphous material with a low carbon content. For the preparation of 

MCM-41 four synthesis methodologies were applied, and the best result was 

obtained with the following experimental conditions: NaOH, reverse osmosis treated 

water, CTAB as template, temperature around 50 ºC, solid RHA and pH close to 11. 

The reaction was maintained in an autoclave for 7 days (hydrothermal method). In 

the end, the presence of the main characteristics of MCM-41 were observed using 

XRD and IR techniques. It can be concluded that pH adjustment is the most 

important parameter for the preparation of this material. 

 

 

 

 

Keywords: rice husk ash, MCM-41, synthesis and mesoporous materials. 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido à crescente crise de energia que acerca o país, existe um grande 

incentivo para a utilização de biomassa como combustível em usinas termelétricas, 

por ser uma fonte alternativa e eficiente de geração de energia elétrica. Dentre os 

diversos materiais utilizados como combustível destaca-se a casca de arroz (CA). 

A CA é um subproduto do processo de beneficiamento do arroz, e devido ao 

seu alto poder calorífico e custo muito baixo, vem sendo cada vez mais usada na 

substituição da lenha empregada na geração de calor e vapor, fundamentais para os 

processos de secagem e parboilização dos grãos [1]. 

A geração de energia através da queima da casca de arroz é uma alternativa 

viável do ponto de vista tecnológico e econômico. No caso da geração de energia 

pela combustão direta, o resíduo final é a cinza de casca de arroz (CCA), que 

contém alto teor de sílica, o que a torna um resíduo valorizado [1]. 

Entretanto, a combustão gera o problema ambiental da disposição das cinzas. 

Em alguns lugares a CCA é considerada um resíduo e é descartada em aterros 

sanitários, causando poluição do ar, do solo e das águas. Partículas de CCA 

carregadas pelo ar têm sido relacionadas a doenças respiratórias em seres humanos 

[2]. 

A queima da CA produz cinzas com alto teor de sílica, entre 85 e 95%. 

Quando a queima é realizada de forma controlada, é possível a obtenção de sílica 

de alta pureza. A realização de pesquisas sobre a utilização da CCA tem como 

principal objetivo mitigar os impactos ambientais gerados por seu descarte no meio 

ambiente, e agregar valor a um resíduo que não seria aproveitado [2]. 

Diversos estudos relatados na literatura têm investigado o uso da CCA em 

vários ramos industriais como: eletrônica, construção civil, cerâmica, indústria 

química e fabricação de células fotovoltaicas [2-4]. 

A sílica proveniente da CCA também pode ser usada como precursora para a 

síntese de diversos materiais, como a MCM-41, que pode ser muito útil para 

aplicações industriais como catalisadores. A utilização deste resíduo como fonte 

alternativa de sílica permite a redução dos custos de produção de catalisadores [5-

7]. 
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A produção da MCM-41 se justifica por sua multifuncionalidade, aliada a 

grande estabilidade térmica e altíssima capacidade adsortiva. São materiais 

promissores no cenário da catálise por apresentarem paredes amorfas em torno de 

canais ordenados e elevada área superficial específica. Sendo assim, a utilização da 

CCA como fonte de silício se mostra interessante, uma vez que esse material possui 

elevada quantidade de SiO2 em sua composição [5-8]. Porém, a MCM-41 não 

apresenta uma elevada acidez, podendo ser melhorada pela presença de íons 

metálicos que podem ser incorporados na superfície dessa peneira, aumentando 

sua capacidade de realizar reações que necessitem de sítios ácidos [9,10]. 

Portanto, a utilização da CCA, um resíduo agroindustrial, em síntese de 

materiais mesoporosos do tipo MCM-41, apresenta-se como uma resposta positiva 

para minimizar os problemas ambientais do descarte inadequado desse subproduto, 

além do melhoramento no seu valor econômico.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste trabalho foi sintetizar e caracterizar peneira molecular do tipo 

MCM-41, a partir da cinza de casca de arroz como fonte de silício. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Este trabalho possuiu os seguintes objetivos específicos: 

 calcinar a casca de arroz, obtendo a CCA; 

 caracterizar a CCA; 

 sintetizar a peneira molecular MCM-41 com o uso da CCA; 

 realizar a caracterização do catalisador sintetizado. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. CULTURA DO ARROZ 

O arroz é um dos cereais mais produzidos e consumidos no mundo, 

destacando-se como alimento indispensável no cardápio de mais da metade da 

população mundial. Segundo projeções levantadas pelo International Grains Council, 

estima-se que a produção mundial de arroz para 2016/2017 seja de 

aproximadamente 484 milhões de toneladas, sendo 11,95 milhões de toneladas 

produzidas no Brasil [11,12].  

O arroz é uma planta da família das gramíneas, do gênero Oryza, que possui 

em torno de vinte espécies, sendo a mais cultivada a Oryza sativa [13]. A estrutura 

do grão de arroz pode ser observada na Figura 1. O grão é formado pelo tegumento, 

que envolve a semente e se encontra diretamente ligado ao pericarpo, membrana 

que envolve o fruto. O pericarpo é envolvido pelas glumelas, pela lema e pela pálea, 

que constituem a casca [14]. 

 

Figura 1. Estrutura do grão de arroz [15]. 

 

No Brasil, o arroz é consumido principalmente na forma de grãos inteiros, 

sendo conhecidos, em função do método de processamento pós-colheita, como 

arroz branco, arroz integral e arroz parboilizado [15]. Cerca de 95% dos brasileiros 

consomem arroz e mais da metade o fazem no mínimo uma vez por dia. O maior 

consumo, pouco mais de 70% do total é de arroz branco polido. Em segundo lugar 

aparece o arroz parboilizado, cujo consumo se aproxima de 25%, ficando o arroz 

integral com 3 a 4% do que é consumido no Brasil [16]. 
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3.1.1 Casca de arroz 

A casca de arroz (CA) é uma cobertura formada em volta do grão de arroz 

durante o seu crescimento, que apresenta baixa densidade e elevado volume. 

Durante o refinamento do grão, a casca é removida tornando-se um resíduo 

derivado do rejeito agrícola de atividades industriais dos produtores de arroz. Seu 

baixo valor comercial e/ou utilidade na agricultura tem gerado vários problemas aos 

produtores, em virtude da necessidade de armazenamento desse resíduo [17,18]. 

A CA (Figura 2) corresponde a cerca de 20% do peso do grão, cujos maiores 

constituintes são celulose (50%), lignina (30%) e resíduos inorgânicos (20%). O 

resíduo inorgânico contém, em média, 85 a 95%, em peso, de sílica na forma 

hidratada. Por combustão a celulose e a lignina podem ser removidas, liberando a 

sílica em forma vítrea e microporosa, de altíssima área superficial [Erro! Fonte de 

referência não encontrada.]. 

 

 

Figura 2. Casca de arroz. 

Durante o crescimento da planta a casca de arroz acumula sílica (SiO2) 

oriunda do solo. A composição da CA geralmente é influenciada pelas condições 

climáticas (como a temperatura), pela ação de fertilizantes e pela localização 

geográfica da área plantada [20]. 

 

3.1.2 Aplicação da casca de arroz 

A CA pode ser utilizada em diferentes áreas como na construção civil ou 

mesmo como combustível. Na construção civil, a CA é utilizada na fabricação de 
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tijolos, painéis, telhas e concreto, melhorando o isolamento térmico e aumentando a 

resistência mecânica desses materiais [21]. Além disso, devido ao seu alto poder 

calorífico (aproximadamente 16,3 MJ kg-1) e uma excessiva quantidade de materiais 

voláteis, a CA pode ser utilizada como combustível alternativo dentro das próprias 

indústrias de beneficiamento do arroz em substituição da lenha para a secagem e 

parboilização do arroz [22]. Contudo, a CA não é adequada para a alimentação 

animal, pois apresenta baixo valor nutritivo, difícil digestão e incômodo na mucosa 

intestinal dos animais. Como adubo, a CA também não é muito utilizada devido a 

ausência de elementos fertilizantes [21]. 

A queima da casca de arroz também passou a ser utilizada em usinas 

termoelétricas (UTE) para a geração de energia. Por exemplo, foram construídas 

duas usinas termoelétricas no Rio Grande do Sul, a UTE Dom Pedrito e a UTE 

Capão do Leão com capacidade de 6 MW e 8 MW, respectivamente, ambas 

empregando a CA como combustível. Desse modo, a combustão da casca de arroz 

se torna uma alternativa tecnológica viável do ponto de vista econômico e ambiental 

[23]. 

O interesse em utilizar a CA em usinas termoelétricas contribui para um maior 

aproveitamento desse resíduo, reduzindo as queimadas a céu aberto e o descarte 

incorreto no meio ambiente. Entretanto, no processo de combustão da casca de 

arroz para a geração de energia é produzida a cinza de casca de arroz (CCA) [23]. 

 

3.1.3 Cinza de casca de arroz 

A CCA é um material leve, volumoso, poroso e que possui grande quantidade 

de sílica (85 a 95%). A composição química básica dos elementos da CCA está 

resumida na Tabela 1 [9,23]. 

 

Tabela 1. Composição química da CCA em porcentagem [9]. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 NaO K2O PF (ºC) Massa específica (g.cm-3) 

83,53 1,42 0,86 1,79 0,36 0,45 0,96 0,79 5,28 2,14 

 

Algumas propriedades físicas e químicas da CCA são influenciadas pelas 

condições de combustão, como temperatura e tempo de exposição, a qual a amostra 
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foi submetida [23]. A coloração da CCA está associada à presença de impurezas, ao 

processo de combustão e às transformações estruturais ocorridas no material, 

resultantes da variação da temperatura de queima [24]. 

Quando inteiramente queimada, a casca de arroz gera uma cinza de cor 

acinzentada. A cor preta é a indicação da queima parcial gerando uma cinza com 

determinado teor de carbono. Já a cor branca aponta para um material oxidado. A 

Figura 3 mostra um aterro de CCA com diversos tipos de cinza [23]. 

 

 

Figura 3. Aterro de cinza de casca de arroz [23]. 

 
Os parâmetros, temperatura e tempo de queima, são aspectos relevantes que 

determinam o teor de sílica amorfa e/ou cristalina existentes na CCA. Além de 

controlar o grau de cristalinidade, as condições de queima também influenciam no 

tamanho dos cristais e na área superficial específica da CCA por meio da diminuição 

da microporosidade das partículas [25]. 

 

3.1.4 Aplicação da cinza de casca de arroz 

A indústria da construção civil utiliza a CCA na produção de cimento e de 

concreto, com o objetivo de melhorar as propriedades mecânicas e a durabilidade do 

concreto ligada à redução de custos e de impactos ambientais [26]. 

Tiboni [27] estudou a viabilidade da aplicação da cinza da casca do arroz 

como adição mineral em concretos duráveis. Os resultados evidenciaram que o uso 

da CCA em compósitos à base de cimento é viável, além de ser ecologicamente 

correto. Bezerra e colaboradores [28] relataram que a aplicação da cinza da casca 
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do arroz em argamassas de assentamento é possível, tanto do ponto de vista 

técnico quanto ecológico.  

Tashima e colaboradores [29] mostraram a utilização da CCA para a 

produção de pastas de cimento e cimento/pozolana em distintas porcentagens, 

verificando um aumento na fixação da cal e ganhos na resistência do material. Já 

Chao-Lung e colaboradores [30] demonstraram o efeito da CCA na durabilidade do 

concreto. A cinza da casca de arroz também foi aplicada na adsorção de metais 

pesados em diversos trabalhos [31-34]. 

Houston [2] destacou o uso da CCA como absorvente de óleo. O autor afirma 

que, durante a queima da casca de arroz, a superfície do ácido polissilícico, uma 

forma da sílica amorfa presente, se torna parcialmente desidratada e mais 

compatível com óleos do que com água. Esta característica, combinada com a 

grande porosidade, permite à cinza absorver e reter grandes quantidades de óleo ou 

graxa, constituindo-se em um produto muito útil para postos de gasolina ou mesmo 

para controle de acidentes com vazamento de petróleo e derivados. 

Vlaev e colaboradores [4] analisaram a eficiência da CCA na adsorção de 

compostos orgânicos, e seus resultados mostraram que o material estudado têm alta 

capacidade de adsorver e baixo custo, e pode ser empregado com sucesso como 

adsorvente eficaz de limpeza de esgotos e derramamentos de petróleo e derivados 

em bacias hidrográficas. 

A sílica proveniente da CCA também pode ser usada como precursor para a 

síntese de diversos catalisadores para aplicações industriais. A utilização deste 

resíduo agroindustrial como fonte alternativa de sílica ainda reduz os custos de 

produção dos catalisadores [34]. 

O uso da CCA já foi reportado na síntese de zeólitas, como MOR [36], FAU 

[37], ZSM-48 [38] e ZSM-5 [39]. Prasetyoko e colaboradores [40] avaliaram o uso 

direto das cinzas de casca de arroz na síntese da zeólita BEA, estudando a 

transformação da cinza na estrutura zeolítica durante o processo de cristalização. 

Estudos estão sendo realizados sobre a sua aplicação em sínteses de 

materiais mesoporosos. Sendo assim, a utilização da CCA como fonte de silício na 

síntese da MCM-41 se mostra interessante, visto que esse material possui entre 

85% e 95% de SiO2 em sua composição [5-7]. 
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3.2. PENEIRA MOLECULAR 

Peneiras moleculares são sólidos porosos bastante utilizados como 

catalisadores e suportes de elevada capacidade de adsorção e troca iônica. Uma 

nova família de materiais mesoporosos, a M41S, foi descoberta no início da década 

de 90 pelos pesquisadores da Mobil Oil Corporation [41]. 

A família M41S (Figura 4) classifica-se em: MCM-41 (estrutura hexagonal), 

MCM-48 (estrutura cúbica) e MCM-50 (estrutura lamelar) [41]. A porosidade é uma 

característica da estrutura cristalina, assumindo dimensões moleculares e arranjos 

bem regulares. Esses materiais são muito sensíveis às condições de síntese e sua 

estrutura pode variar, dependendo do pH, da fonte de silício, da razão molar entre 

surfactante e silício e até mesmo da presença de impurezas [42,43]. 

 

 

Figura 4. Família de materiais M41S: (a) MCM-50, (b) MCM-48 e (c) MCM-41 [42]. 

 

3.2.1 Peneira molecular do tipo MCM-41 

A Mobil Composition of Mater, MCM-41, mostrada na Figura 5, tem atraído 

grande interesse dos pesquisadores e se tornado o membro mais estudado da 

família M41S, devido às suas propriedades como volume e diâmetro de poros bem 

definidos e ajustáveis; grande área específica e espessura de parede porosa que 

pode variar de 1,5 a 10 nm. Essas características atribuem ao material melhor 

estabilidade hidrotérmica e permitem diversas aplicações como suportes catalíticos e 

como catalisadores heterogêneos em diversos ramos da indústria [41,43,44]. 
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Figura 5. Estrutura da MCM-41 [8]. 

 
A MCM-41 é um material puramente de silício que é diferente das outras 

peneiras moleculares pelo fato de que as paredes dos poros são amorfas, e os 

poros estão dispostos periodicamente, formando um empacotamento hexagonal. 

Estas particularidades determinam sua capacidade de adsorver moléculas nas 

cavidades, como também determinam o tipo de moléculas que podem ser 

adsorvidas [44]. 

A MCM-41 é comumente obtida por síntese hidrotérmica utilizando hidróxido 

de sódio (NaOH) ou hidróxido de amônio (NH4OH), brometo de 

hexadeciltrimetilamônio (CTAB) como agente direcionador de estrutura e 

tetraetilortosilicato (TEOS) como fonte de sílica. Porém, o emprego de TEOS na 

síntese hidrotérmica de MCM-41 apresenta elevado custo, incentivando a busca por 

novas fontes de silício aliado a baixo custo [45-48]. 

Dessa forma, a CCA, que é um subproduto da indústria do arroz, possui alto 

teor de sílica, fazendo desse resíduo uma matéria-prima valiosa na substituição de 

fontes de silício convencionalmente usadas na produção de materiais catalíticos [41]. 

Assim, a diminuição da toxicidade do processo e o aumento na economia por se 

tratar de um material natural e de baixo custo podem ser observados. 
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4. METODOLOGIA 

Inicialmente, a CA foi calcinada e então a CCA caracterizada para determinar 

seu teor de silício e utilização como fonte para a preparação da peneira molecular. 

Posteriormente, a MCM-41 foi sintetizada pelo método hidrotérmico e suas 

características foram investigadas utilizando diferentes técnicas de análise. As 

técnicas utilizadas nesse trabalho foram Fluorescência de Raios X com Energia 

Dispersiva (FRX/EDX), Difração de Raios X (DRX) e Espectroscopia na Região do 

Infravermelho Médio (IV).  

 

4.1. MATERIAIS 

Os materiais utilizados nesse trabalho foram:  

 Casca de arroz (CA), obtida de empresa do interior do estado de Goiás; 

 Hidróxido de sódio, NaOH, ≥ 98% de pureza, Sigma-Aldrich 

 Brometo de hexadeciltrimetilamônio, CTAB, CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3, Sigma-

Aldrich; 

 Cloreto de cetiltrimetilamônio, CH3(CH2)15N(CH3)3Cl, CTMACl, solução 25%, 

Sigma-Aldrich; 

 Ácido acético glacial, CH3COOH, ≥ 99,7% de pureza, Sigma-Aldrich; 

 Etanol, CH3CH2OH, ≥ 99,8% de pureza, Vetec; 

 Água tratada por osmose reversa, Sistema Osmose Reversa Quimis; 

 Brometo de potássio, KBr, ≥ 99,9% de pureza, Sigma-Aldrich. 

 

4.2. CALCINAÇÃO DA CASCA DE ARROZ E CARACTERIZAÇAO DA 

CINZA DE CASCA DE ARROZ 

A casca de arroz foi calcinada a 700 ºC por 6 h em atmosfera oxidante para 

se obter a cinza de casca de arroz. A CCA foi analisada a fim de observar suas 

principais características: quantidade de elementos e impurezas, além das 

propriedades morfológicas e estruturais. Tais análises foram realizadas através dos 

métodos: FRX/EDX, DRX e IV. 
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4.3. SÍNTESE DA PENEIRA MOLECULAR MCM-41 A PARTIR DO 

MÉTODO DE COPRECIPITAÇÃO 

A MCM-41 foi sintetizada adicionando 170 mL de hidróxido de sódio (NaOH), 

225 mL de água tratada por osmose reversa e 6,03 mL de cloreto de 

cetiltrimetilamônio (CTMACl) em um balão até homogeneização. Após estabilização 

da temperatura (30–35) ºC foi adicionado 7,63 g de CCA sólida. A solução 

permaneceu por 5 h em constante agitação, sendo o sólido formado separado por 

filtração e lavado com 200 mL de água tratada por osmose reversa até completa 

eliminação dos íons cloreto. O produto sólido foi seco a temperatura ambiente por 

160 h e calcinado em etapas a 300 ºC por 3 h e 550 ºC por 3 h em atmosfera 

oxidante, ambos com taxa de aquecimento de 10 ºC por minuto. O material obtido foi 

caracterizado por DRX e IV. 

 

 

4.4. SÍNTESE DA PENEIRA MOLECULAR MCM-41 PELO MÉTODO 

HIDROTÉRMICO 

A MCM-41 foi sintetizada conforme trabalho de Wantala e colaboradores [10] 

com algumas modificações, adicionando 6 mL da solução 4,2 mol L-1 de NaOH; 0,6 

g de CCA sólida e 18 mL da solução 0,14 mol L-1 de CTAB. A solução foi aquecida a 

40 ºC por 30 min até ficar viscosa. A solução foi transferida para autoclave a 100 ºC 

por determinada quantidade de dias, sendo o sólido formado separado por filtração e 

lavado com 50 mL de água tratada por osmose reversa e 50 mL de etanol até 

completa eliminação dos íons brometo. O produto sólido foi seco a temperatura 

ambiente por 160 h e calcinado em etapas a 300 ºC por 3 h e 550 ºC por 3 h em 

atmosfera oxidante, ambos com taxa de aquecimento de 10 ºC por minuto. O 

material obtido foi caracterizado por DRX e IV. 
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4.5. AJUSTE DOS PARÂMETROS EXPERIMENTAIS 

Para tentar preparar um material com características mais próximas do 

material mesoporoso MCM-41, foram realizadas três sínteses hidrotérmicas 

modificando o tempo reacional e o ajuste do pH. Os tempos escolhidos foram 7 e 19 

dias sem ajuste de pH e 7 dias com pH próximo a 11, ajustado com ácido acético 

glacial. Os materiais também foram calcinados em etapas 300 ºC por 3 h e 550 ºC 

por 3 h, e caracterizados por DRX e IV. 

 

4.6. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

4.6.1. Fluorescência de Raios X com Energia Dispersiva (FRX/EDX) 

A análise por FRX/EDX é um método quali-quantitativo baseado na medida 

das intensidades (número de raios X detectados por unidade de tempo) dos raios X 

característicos emitidos pelos elementos que constituem a amostra.  

Os espectros de FRX/EDX foram obtidos usando um instrumento EDX 720 da 

Shimadzu com fonte de raios X de ródio. Os espectros foram coletados em 

condições de vácuo (< 45 Pa) usando duas varreduras de 50 e 15 kV, as quais 

determinam as regiões dos elementos do Ti-U e do Na-Sc, respectivamente. 

 

4.6.2.  Difração de Raios X (DRX) 

A técnica de DRX se baseia no efeito de difração da radiação X pelos planos 

do retículo cristalino das amostras. O difratômetro de raios X Bruker, modelo D8 

Focus, foi empregado com radiação Cu-Kα 1,5418 Å. A tensão e a corrente do tubo 

gerador de raios X foram ajustadas em 40 kV e 30 mA, respectivamente.  

As amostras foram colocadas em um suporte de plástico e a análise foi 

realizada na faixa de varredura do ângulo de Bragg entre 2º e 10º com taxa de 2º 

min-1 e incremento de 0,05º para os catalisadores. 
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4.6.3.  Espectroscopia na Região do Infravermelho Médio (IV) 

A região do espectro de infravermelho médio está compreendida entre 4000 a 

400 cm-1. A interação deste tipo de radiação com o material mesoporoso do tipo 

MCM-41 gera mudanças de estados vibracionais e rotacionais de suas moléculas. 

Para a análise das amostras realizou-se uma mistura de KBr com o material obtido. 

A proporção da mistura foi de 1:100 (amostra:KBr). O KBr foi escolhido porque no 

intervalo de análise (4000 a 400 cm-1) não apresenta mudanças de estado de suas 

moléculas. Depois de macerar a mistura, foi confeccionada uma pastilha com o 

auxílio de uma prensa manual para a realização do ensaio.  

Os espectros foram obtidos em um espectrômetro da Thermo Scientific 

(modelo Nicolet 6500) equipado com um detector DTGS, e coletados em 

transmitância (%) com 4 cm-1 de resolução e 128 varreduras na região de 4000 a 

400 cm-1. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para analisar a preparação da peneira molecular a partir de CCA como fonte 

de silício, foram realizadas as análises da CCA e das quatro sínteses do material 

através das técnicas de FRX/EDX, DRX e IV. 

 

5.1. CINZA DE CASCA DE ARROZ 

Segundo Tashima [49], quanto ao processo de produção da cinza de casca 

de arroz, ressalta-se que quando a temperatura de combustão atinge valores 

superiores a 600 ºC e tempo de queima elevado, a cinza obtida começa a 

apresentar baixa reatividade, ou seja, possui caráter cristalino. Para Pinheiro [50], na 

temperatura de (700 a 800) ºC, o material obtido começa a apresentar modificação 

estrutural para sílica amorfa e cristalina. Diante do exposto, a CCA gerada através 

do método de combustão proposto, pode apresentar caráter amorfo e/ou cristalino, 

pois a temperatura de queima atingiu picos de 750 ºC e o tempo de queima foi de 6 

horas. 

Com relação a coloração da cinza, verificou-se que a CCA em estudo 

apresenta uma coloração acinzentada (Figura 6), indicando um baixo conteúdo de 

carbono [23,24,49]. 

 

 

Figura 6. Cinza de casca de arroz obtida no processo de combustão. 
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5.1.1. Caracterização Química 

A cinza apresentou composição química dentro do esperado, conforme 

mostrado na Tabela 2. Essa análise foi realizada pela técnica de FRX/EDX na 

Central Analítica do Instituto de Química da Universidade de Brasília (UnB). 

 
Tabela 2. Composição química da CCA. Dados em porcentagem. 

SiO2 Al2O3 P2O5 CaO MnO2 K2O Outros 

88,60 1,23 1,21 1,77 1,25 5,19 0,75 

 

Pelos resultados observou-se que a cinza obtida apresenta cerca de 88% de 

SiO2 em sua composição, além de pequenas quantidades de outros elementos. O 

elevado teor de sílica é um indicativo que a CCA pode ser utilizada como fonte de 

silício para a obtenção do material desejado [49]. 

 

5.1.2. Espectroscopia na Região do Infravermelho Médio (IV) 

A Figura 7 mostra o espectro de infravermelho obtido para a CCA. A banda 

em aproximadamente 3500 cm-1 representa as vibrações OH simétrica e assimétrica 

da água adsorvida ao material, enquanto a banda em (~1600 cm-1) indica a vibração 

devido a deformação H-O-H. As bandas representadas em (~900 e 750) cm-1 são 

característicos do SiO2, e a banda em 500 cm-1 mostra as vibrações angulares de 

deformações da ligação Si-O-Si [49]. 

 

Figura 7. Espectro de IV da CCA. 
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Essas bandas mostradas na Figura 7 confirmaram os resultados da 

caracterização química apresentados na Tabela 2, ou seja, a presença de CCA, que 

é um material com alto teor de SiO2, fato que é comprovado pela identificação das 

bandas representativas das ligações Si-O-Si. 

 

5.1.3. Difração de Raios X (DRX) 

O ensaio de DRX foi empregado para determinar qualitativamente a presença 

ou não de fases cristalinas, ou seja, observar a estrutura do material. Materiais 

cristalinos ou com algum caráter cristalino são identificados pela presença de picos 

no difratograma [49]. A Figura 8 mostra o resultado do DRX da CCA. 
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Figura 8. DRX da CCA. 

 

Pelos resultados obtidos no ensaio de DRX da CCA foi possível obter a sílica 

com características de materiais amorfos, pois não foram observados picos no 

difratograma. Ressalta-se que esta análise é apenas qualitativa, não indicando a 

quantidade de material amorfo e/ou cristalino presente na cinza. Este resultado está 

em concordância com os obtidos por Tashima [49] e Enzweiler e colaboradores [35]. 
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5.2. SÍNTESE DA PENEIRA MOLECULAR MCM-41 A PARTIR DO 

MÉTODO DE COPRECIPITAÇÃO 

Ao tentar preparar o material MCM-41 com CCA por 5 h em constante 

agitação e calcinado nas condições de 300 ºC por 3 h e 550 ºC por 3 h, não foram 

observadas as reflexões características desse tipo de material com um pico intenso 

em 2 = 2,2º referente ao plano (100) e dois picos fracos em torno de 4,0º e 4,6º, 

provenientes dos planos (110) e (200), respectivamente. Tais picos não 

evidenciaram o ordenamento de longo alcance característico desse tipo de material 

mesoporoso (Figuras 9a e 9b) [8]. 
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Figura 9. DRX das amostras: (a) CCA pura e material sintetizado com CCA por 5 h e (b) 

MCM-41 padrão. 

 

Os espectros da Figura 10 demonstraram a análise de IV do material 

preparado. Na Figura 10b pode-se observar que o material sintetizado com CCA não 

apresentou as bandas características da MCM-41 (Figura 10c). As bandas em torno 

de 1234 e 1080 cm-1 relacionadas aos estiramentos assimétricos dos tetraedros da 

rede mesoporosa da MCM-41 e das pontes Si-O-Si, respectivamente, não foram tão 

evidentes quanto deveriam ser. A vibração em 960 cm-1 proveniente do estiramento 

simétrico Si-OH, a banda em torno de 800 cm-1 correspondente ao estiramento 

simétrico Si-O-Si e a região de (790 a 440) cm-1 correlacionada às deformações das 

ligações Si-O-Si também não foram nitidamente observadas [8]. 
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Figura 10. Espectros de IV das amostras: (a) CCA pura, (b) material sintetizado com CCA 

por 5 h e (c) MCM-41 padrão. 

 

Dessa forma, pode-se concluir que o material preparado com CCA não 

apresentou características da peneira mesoporosa do tipo MCM-41 ao analisar o 

DRX e o IV pelo método de coprecipitação com tempo de reação de 5 h e constante 

agitação. 

 

5.3. SÍNTESE DA PENEIRA MOLECULAR MCM-41 PELO MÉTODO 

HIDROTÉRMICO POR 7 DIAS SEM AJUSTE DE pH 

Diante dos resultados da síntese anterior e após observações na literatura, foi 

realizada uma nova síntese modificando as condições experimentais - o tempo 

reacional (7 dias) e o tipo de método (hidrotérmico) - a fim de tentar sintetizar o 

material mesoporoso com a CCA como fonte de silício. O material também foi 

calcinado em etapas 300 ºC por 3 h e 550 ºC por 3 h e caracterizado por DRX. A 

Figura 11 apresenta o difratograma dessa nova síntese. 
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Figura 11. DRX da amostra MCM-41 com CCA por 7 dias sem ajuste de pH e pelo método 

hidrotérmico. 

 

Pelo difratograma da Figura 11, não foram observadas as reflexões 

características do tipo de material mesoporoso MCM-41. Tais picos não 

evidenciaram o ordenamento de longo alcance característico desse tipo de material, 

permitindo afirmar que o material do tipo MCM-41 não foi sintetizado. 

 

5.4. SÍNTESE DA PENEIRA MOLECULAR MCM-41 PELO MÉTODO 

HIDROTÉRMICO POR 19 DIAS SEM AJUSTE DE pH 

 

Ainda em busca de uma síntese que refletisse um material com 

características mais próximas do material mesoporoso MCM-41, foi realizada uma 

nova síntese modificando o tempo reacional para 19 dias. O material também foi 

calcinado em etapas 300 ºC por 3 h e 550 ºC por 3 h e caracterizado por DRX e IV. 

Essa nova síntese mostrou que o material sintetizado se parece mais com 

materiais mesoporosos devido ao formato do pico a baixo ângulo no DRX (Figura 

12) [5,8]. Outra evidência foi o aumento da intensidade da banda em 1080 cm-1 

relacionada à ponte Si-O-Si e a vibração em torno de 800 cm-1 correspondente ao 

estiramento simétrico Si-O-Si [8] observados na Figura 13. Contudo, a síntese 

utilizando CCA como fonte de silício por 19 dias pelo método hidrotérmico também 

não foi capaz de preparar um material mesoporoso do tipo MCM-41. 
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Figura 12. DRX da amostra sintetizada com CCA por 19 dias sem ajuste de pH e pelo 

método hidrotérmico. 
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Figura 13. Espectro de IV da amostra sintetizada com CCA por 19 dias sem ajuste de pH e 

pelo método hidrotérmico. 

 

5.5. SÍNTESE DA PENEIRA MOLECULAR MCM-41 PELO MÉTODO 

HIDROTÉRMICO POR 7 DIAS COM AJUSTE DE pH 

Diante dos resultados obtidos após 7 dias de reação sem ajuste de pH, foi 

realizada uma nova síntese fazendo o ajuste do pH para tentar sintetizar o material 

mesoporoso a partir da CCA. Esse ajuste foi realizado com ácido acético glacial. 

A Figura 14 mostra o DRX da amostra MCM-41 com CCA sintetizada em 

autoclave a 100 ºC, por 7 dias, com pH próximo a 11, e calcinado nas mesmas 
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condições anteriores. Esse difratograma apresenta três picos distintos, com um pico 

mais intenso, podendo corresponder à reflexão (100), e dois picos fracos em 

reflexões de (110) e (200). Essas reflexões são características, devido à existência 

de célula unitária hexagonal do material [8]. A quantidade de ruído provavelmente se 

deve a presença de excesso de silício proveniente da matéria-prima CCA. 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

20

40

60

80

100

4,4
3,3

2 (graus)

In
te

n
s

id
a

d
e

 (
%

)

Síntese MCM-41+CCA por 7 dias e ajuste de pH = 11

2,5

 

Figura 14. DRX da amostra MCM-41 com CCA por 7 dias com ajuste de pH e pelo método 

hidrotérmico. 

 

No espectro IV da MCM-41 com CCA por 7 dias com ajuste de pH e pelo 

método hidrotérmico observou-se uma banda larga a cerca de 3400 cm-1 

correspondente a ligação O-H dos silanóis ligados por ligação hidrogênio e que são 

menos reativas (Figura 15). As bandas em 1230, 1080, 954, 807 e 570 cm-1 podem 

ser atribuídas a vibrações Si-O-Si da rede do material [8]. 



23 
 

   

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

T
ra

n
s

m
it

â
n

c
ia

 (
%

)

Número de Onda (cm
-1

)
 

Figura 15. Espectro de IV da amostra MCM-41 com CCA por 7 dias com ajuste de pH e 

pelo método hidrotérmico. 

 

A proposta de se obter um material do tipo MCM-41 a partir de CCA utilizando 

o método hidrotérmico por 7 dias e com ajuste de pH foi bem promissora, visto que 

as principais características desses materiais foram observadas conforme as 

análises de DRX e IV, Figuras 14 e 15, respectivamente. 

Segundo Miranda [51] modificações no método hidrotérmico e o ajuste do pH 

utilizando ácido acético levam a uma melhor cristalização, e consequentemente, 

favorecem a formação da MCM-41. 

Essa síntese é um indicativo de que o ajuste do pH é um parâmetro 

fundamental na síntese de materiais mesoporosos do tipo MCM-41 a partir da CCA. 

O pH da mistura reacional próximo a 11 favoreceu a formação de espécies de 

silicatos altamente solubilizadas na forma de monômeros e dímeros, sendo essas 

espécies altamente reativas para o processo de cristalização e formação da MCM-41 

[51]. 
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6. CONCLUSÃO 

A combustão da CA pode produzir cinzas com alto teor de SiO2, entre 85 e 

95% e que pode ser usada como precursora para a síntese de materiais do tipo 

MCM-41, os quais se tornam uma alternativa viável do ponto de vista tecnológico, 

econômico e ecológico. 

A CCA obtida nesse trabalho apresentou teor de sílica da ordem de 88%, 

podendo ser considerada uma excelente fonte de silício para a obtenção do material 

desejado. Também demonstrou ser amorfa e com baixo teor de carbono. 

A proposta de se obter um material do tipo MCM-41 a partir de CCA utilizando 

o método de coprecipitação por 5 h e sem ajuste de pH não foi alcançada com 

sucesso, conforme observado nas análises de DRX e IV. 

Assim, a modificação do método de síntese de coprecipitação para o método 

hidrotérmico foi uma alternativa viável para a obtenção desse material, visto que o 

método hidrotérmico elevou a pressão do meio reacional facilitando o rompimento 

das ligações da CCA e a formação das interações da MCM-41. Porém, no resultado 

dos ajustes dos parâmetros experimentais, a técnica de DRX mostrou que a 

proposta de se obter material do tipo MCM-41 a partir de CCA utilizando o método 

hidrotérmico após 7 dias de síntese sem ajuste de pH também não foi alcançada. 

Entretanto, o material sintetizado com 19 dias, em repouso e sem ajuste de pH 

apresentou características de materiais mesoporosos, mas não do tipo MCM-41. 

A síntese utilizando o método hidrotérmico por 7 dias com ajuste do pH se 

mostrou bem promissora, visto que as principais características dos materiais 

mesoporosos do tipo MCM-41 foram observadas tanto pelo DRX como pelo IV. 

Assim, pode-se concluir que o ajuste do pH é o parâmetro determinante para a 

preparação desse tipo de material. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

   

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. OLIVEIRA, A. P. N.; MONTEDO, O. R. K.; JUNKES, J. A.; DELLA, V. P.; HOTZA, 

D.; Obtenção de sílica amorfa a partir da casca de arroz. Patente: PI 0504966-0 

A, Data de Publicação: 07/08/2007. 

2. HOUSTON, D. F.; Rice Chemistry and Technology, American Association of Ce-

real Chemists, Inc., St. Paul: USA, 1972. 

3. FOLETTO, E. L.; HOFFMANN, R.; HOFFMANN, R. S.; PORTUGAL, J. U. L.; 

JAHN, S. L. Quim. Nova 2005, 28, nº 6, 1055. 

4. VLAEV, L.; PETKOV, P.; DIMITROV, A.; GENIEVA, S.; J. Taiwan Inst. Chem. 

Eng. 2011, 42, 957. 

5. CORMA, A. Chem. Rev. 1997, 97, 2373. 

6. CORMA, A. Chem. Rev. 1995, 95, 559. 

7. HERRERA, J. E.; KWAK, J. H.; HU, J. Z.; WANG, Y.; PEDEN, C. H. F.; MACHT, 

J.; IGLESIA, E. J. Catal. 2006, 239, 200. 

8. BRAGA, P. R. S; COSTA, A. A.; MACEDO, J. L.; GHESTI, G. F.; SOUZA, M. P.; 

DIAS, J. A.; DIAS, S. C. L. Microporous Mesoporous Mater. 2011, 139, 74. 

9. DELLA, V. P.; KÜHN, I.; HOTZA, D. Quim. Nova 2001, 24, nº 6, 778. 

10. WANTALA, K.; STHIANNOPKAO, S.; SRINAMEB, B.; GRISDANURAK, N.; KIM, 

K-W; HAN, S. J. Environ. Eng. 2012, 138 (1): 119. 

11. IGC, International Grains Council. Five-year global supply and demand 

projections. Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AE, England. Dec, 

2016.  

12. CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra 

brasileira de grãos, v. 4, Safra 2016/17 - Sétimo levantamento, p. 1-160, ISSN 

2318-6852. Brasília, 2017.  

13. JULIANO, B. O. Rice in human nutrition. Rome. FAO, 1993. Disponível em: 

<http://www.fao.org/docrep/t0567e/T0567E00.htm#Contents>. Acesso em: 16 

mai. 2017. 

http://www.fao.org/docrep/t0567e/T0567E00.htm#Contents


26 
 

   

14. VIEIRA, N. R. A.; CARVALHO, J. L. V. Qualidade Tecnológica. In: VIEIRA, N. R. 

A.; SANTOS, A. B.; SANT´ANA, E. P. A cultura do arroz no Brasil. Santo Antônio 

de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 1999. cap. 21, p. 582-604. 

15. VIEIRA, N. R. A.; RABELO, R. R. Qualidade tecnológica. In: SANTOS, A. B.; 

STONE, L. F.; VIEIRA, N. R. A. A cultura do arroz no Brasil, Vol.2. Santo Antônio 

de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2006. cap. 23. p. 869-900. 

16. ELIAS, M. C. F.; OLIVEIRA, M.; VANIER, N. L.; PARAGINSKI, R. T.; SCHIAVON, 

R. A. Industrialização de arroz por processo convencional e por parboilização. 

UFPEL, 2012. cap. 4, p.43-55. 

17. GONÇALVES, G. E. et al. Síntese e caracterização de mulita utilizando sílica 

obtida da casca de arroz. Revista Escola de Minas, Ouro Preto, v. 62, n. 3, p.367-

372, 2009. 

18. HOUSTON, D. F. Rice Hulls. Rice Chemistry and Technology, American 

Association of Cereal Chemists, p. 301-340, MN, 1972. 

19. SANTOS, S. Estudo da viabilidade de utilização de cinza de casca de arroz 

residual em argamassas e concretos. Dissertação (Mestrado). UFSC, 1997.  

20. FERNANDES, A. Síntese de Zeólita e Wolastonita a partir de cinza de casca de 

arroz. Tese (Doutorado). USP, 2006. 

21. GUEDERT, L. O. Estudo da Viabilidade Técnica e Econômica do aproveitamento 

da Cinza de Casca de Arroz como Material Pozolânico. Dissertação (Mestrado). 

UFSC, 1989.  

22. ARMESTO, L.; BAHILL, A.; VEIJONEN, K.; CABANILLAS, A.; OTERO, J. 

Combustion Behavior of Rice Husk in a Bubbing Fluidised Bed. Biomass and 

Bioenergy, v. 23, 2002, p. 171-179. 

23. POUEY, M. T. F. Beneficiamento da cinza de casca de arroz residual com vistas 

à produção de cimento composto e/ou pozolânico. Tese (Doutorado). UFRGS, 

2006. 

24. KRISHNARAO, R. V.; SUBRAHAMANYAM, J.; KUMAR, T. J. Studies on the 

formations of black particles in rice husk silica ash. Journal of the European 

Ceramic Society, v. 21, n. 1, 2001, p. 99-104. 



27 
 

   

25. AL-KHALAF, M. N.; YOUSIF, H. A.; Use of rice husk ash in concrete. The 

International journal of Cement and Concrete composites, v.6, 1984, p. 241-248. 

26. SANTOS, S. Produção e Avaliação do uso de pozolana com baixo teor de 

carbono obtida da cinza de casca de arroz residual para concreto de alto 

desempenho. Tese (Doutorado). UFSC, 2006. 

27. TIBONI, R. A utilização da cinza de casca de arroz de termoelétrica como 

componente do aglomerante de compósitos à base de cimento Portland. 

Dissertação (Mestrado). USP, 2007. 

28. BEZERRA, I. M. T.; SOUZA, J.; CARVALHO, J. B. Q.; NEVES, G. A. Revista 

Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. v.15, n.6, p.639–645, 2011. 

29. TASHIMA, M. M.; FIORITI, C. F.; AKASAKI, J. L.; BERNABEU, J. P.; SOUSA, L. 

C.; MELGES, J. L. P. Ambiente Construído. 2012, 12, nº 2, 151. 

30. CHAO-LUNG, H.; ANH-TUAN, B. Le; CHUN-TSUN, C. Construction and Building 

Materials, 2011, 25, 3768. 

31. FENG, Q.; LIN, Q.; GONG, F.; SUGITA, S.; SHOYA, M. J. Colloid Interface Sci. 

2004, 278, 1. 

32. SRIVASTAVA, V. C.; MALL, I. D.; MISHRA, I. M. J. Hazard. Mater. 2006, B134, 

257. 

33. SRIVASTAVA, V. C.; MALL, I. D.; MISHRA, I. M. Colloids Surf. A: 

Physicochemical Eng. Aspects 2008, 312, 172. 

34. SRIVASTAVA, V. C.; MALL, I. D.; MISHRA, I. M. Chem. Eng. Process.: Process 

Intensification 2009, 48, 370. 

35. ENZWEILER, H.; COUTINHO, E. B.; SCHWAAB, M. Cinzas de casca de arroz 

como fonte alternativa de silício para a síntese de zeólita beta. Revista Eletrônica 

em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental - v. 17, n. 17, p. 3284 - 3292, 

2013. 

36. BAJPAI, P. K.; RAO, M. S.; GOKHALE, K. V. G. K. Synthesis of mordenite type 

zeolite using silica from rice husk ash. Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev., v. 20, p. 

721-726, 1981. 



28 
 

   

37. THUADAIJ, P.; NUNTIYA, A. Preparation and Characterization of Faujasite using 

Fly Ash and Amorphous Silica from Rice Husk Ash. Procedia Engineering, v. 32, 

p. 1026-1032, 2012. 

38. WANG, H. P.; LIN, K. S.; HUANG, Y. J.; LI, M. C.; TSAUR, L. K. Synthesis of 

zeolite ZSM-48 from rice husk ash. Journal of Hazardous Materials, v. 58, p. 147–

152, 1998. 

39. DEY, K. P.; GHOSH, S.; NASKAR, M. K. Organic template-free synthesis of ZSM-

5 zeolite particles using rice husk ash as silica source. Ceramics International, v. 

39, p. 2153–2157, 2013. 

40. PRASETYOKO, D.; RAMLI, Z.; ENDUD, S.; HAMDAN, H.; SULIKOWSKI, B. 

Conversion of rice husk ash to zeolite beta. Waste Management, v. 26, p. 1173-

1179, 2006. 

41. BRAGA, R. M.; TEODORO, N. M.; AQUINO, F. M.; BARROS, J. M. F.; MELO, D. 

M. A.; FREITAS, J. C. O. Revista Holos, Ano 29, Vol. 5, 2013. 

42. SANTOS, E. C. Síntese e Caracterização de Al-MCM-41 a partir de Caulim por 

Rota Hidrotérmica e Avaliação de Desempenho na Adsorção de Azul de 

Metileno. Dissertação (Mestrado). UFC, 2015. 

43. SILVA, J. C. B. Síntese, Caracterização e Testes de Adsorção do MCM-41 

produzido a partir da Rota SOL-GEL. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Monografia). UFA, 2015. 

44. MATHEW, A. et al. Hydrophobically modified spherical MCM-41 as nanovalve 

system for controled drug delivery. Microporous Mesoporous Materials, 

Geumjeonggu, v. 200, n. 33, p.124-131, dez. 2014. 

45. JÚNIOR, O. S. L.; CAVALCANTI, R.M.; MATOS, T. M.; VENÂNCIO, J. B.; 

BARROS, I. B.; JÚNIOR, V. F. V.; BARROS, I. C. L. Quim. Nova, Vol. 36, No. 9, 

1348-1353, 2013. 

46. GIMENEZ, I. F.; FERREIRA, O. P.; ALVES, O. L.. Desenvolvimento de 

Ecomateriais: Materiais porosos para aplicação em Green Chemistry (Química 

Verde). Campinas, 2014. 

47. ZHOUA, C.; GAOA, Q.; LUOA, W.; ZHOUA, Q.; WANGA, H.; YANA, C.; DUANA, 

P. Preparation, characterization and adsorption evaluation of spherical 



29 
 

   

mesoporous AlMCM-41 from coal fly ash. J. Taiw. Int. Chem. Eng., n.52, p. 147–

157, 2015. 

48. BRAGA, P. R. S.. Desenvolvimento de catalisadores para a utilização em química 

industrial. Tese (Doutorado). UnB, 2011. 

49. TASHIMA, M. M. Cinza de casca de arroz altamente reativa: método de 

produção, caracterização físico-química e comportamento em matrizes de 

cimento Portland. Dissertação (Mestrado). UNESP, 2006. 

50. Pinheiro, D.G. L. Avaliação da atividade pozolânica em cinza de casca de arroz 

(CCA) com diferentes teores de sílica amorfa. Dissertação (Mestrado). UnB, 

2016. 

51. MIRANDA, A. C. Síntese e impregnação de peneiras moleculares Fe MCM-41 

derivada de sílica da casca do arroz. Dissertação (Mestrado). UFRN, 2011. 

 

 


