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RESUMO 

Este trabalho descreve a síntese e caracterização do material mesoporoso MCM-41 e do novo 

material mesoporoso funcionalizado PABA-MCM-41 para serem utilizados como materiais 

adsorventes na remoção dos HPAs benzo[k]fluoranteno (B[k]F), benzo[a]pireno (B[a]P) e 

benzo[b]fluoranteno (B[b]F). Os dois materiais foram sintetizados pelo método hidrotermal, 

sendo que PABA-MCM-41 foi sintetizado pelo método hidrotermal/co-condensação, o qual 

foi funcionalizado pelo ácido 4-aminobenzóico modificado. Os materiais mesoporosos 

sintetizados foram caracterizados por espectroscopia na região do infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR), espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS), 

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

termogravimétrica (TG). Os experimentos de adsorção em batelada foram utilizados para 

determinar os efeitos da concentração inicial do adsorbato, tempo de contato e temperatura na 

remoção dos HPAs B[k]F, B[a]P e B[b]F. O método da co-condensação mostrou-se eficiente 

na síntese do material mesoporoso funcionalizado PABA-MCM-41. Os dois materiais 

mesoporosos apresentaram mesoestruturas hexagonais típicas da família M41S, as quais 

foram confirmadas por SAXS, com isotermas do tipo IV e histerese do tipo H1. Também, 

apresentaram distribuição uniforme do tamanho de mesoporos, alta área superficial e 

estabilidade térmica. Os ensaios de adsorção mostraram que ocorreu um aumento da 

quantidade adsorvida (qe) com o aumento da concentração inicial dos HPAs, isto para os dois 

materiais mesoporosos utilizados, sendo que o equilíbrio de adsorção foi alcançado em cerca 

de 90 minutos. Os valores de qe obtidos no equilíbrio foram de 12,49; 14,06 e 18,06 µg g-1, 

respectivamente, na adsorção do B[k]F, B[a]P e B[b]F pelo MCM-41 e de 22,51; 27,24 e 

26,58 µg g-1, respectivamente, na adsorção dos mesmos pelo PABA-MCM-41. Os dados 

cinéticos experimentais se ajustaram melhor ao modelo cinético de pseudo-segunda ordem e o 

modelo de isoterma de Langmuir descreveu melhor o processo de adsorção dos HPAs pelo 

MCM-41 e PABA-MCM-41. Foi verificado que em temperaturas mais altas houve um 

aumento na taxa inicial de adsorção e na constante cinética de adsorção dos HPAs pelo 

PABA-MCM-41. Os parâmetros termodinâmicos indicaram que o processo é espontâneo, 

endotérmico e com uma tendência para desordem do sistema na interface 

adsorvente/adsorbato. Com a funcionalização do MCM-41 foi verificado um aumento na 

eficiência de adsorção dos HPAs de 44,5; 48,4 e 32,0 %, respectivamente para o B[k]F, B[a]P 

e B[b]F. 

 

Palavras-chave: Materiais mesoporosos, PABA-MCM-41, adsorção, HPAs. 
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ABSTRACT 

This work describes the synthesis and characterization of the mesoporous material MCM-41 

and a new functionalized mesoporous material, PABA-MCM-41, for use as adsorbents to 

remove the PAHs benzo[k]fluoranthene (B[k]F), benzo[a]pyrene (B[a]P), and 

benzo[b]fluoranthene (B[b]F). Both materials were synthesized using hydrothermal methods. 

PABA-MCM-41 was synthesized using a hydrothermal/co-condensation technique, with 

functionalization employing modified 4-aminobenzoic acid. The mesoporous materials were 

characterized using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), small angle X-ray 

scattering (SAXS), nitrogen adsorption/desorption, scanning electron microscopy (SEM), and 

thermogravimetric analysis (TG). Batch adsorption experiments were employed to determine 

the effects of initial adsorbate concentration, contact time, and temperature on the removal of 

the PAHs. The co-condensation method was shown to be effective for the synthesis of 

functionalized PABA-MCM-41. The two mesoporous materials presented the hexagonal 

mesostructures typical of the M41S family, which were confirmed by the SAXS analyses and 

by the type IV isotherms with type H1 hysteresis. The materials possessed uniform mesopore 

size distributions, high surface areas, and were thermally stable. Adsorption tests showed that 

for both materials, the quantity adsorbed (qe) increased as the initial PAHs concentration was 

increased, with adsorption equilibrium reached in around 90 minutes. For adsorption by 

MCM-41, the equilibrium qe values were 12.49, 14.06, and 18.06 µg g-1 for B[k]F, B[a]P, and 

B[b]F, respectively, while the corresponding values for the same PAHs were 22.51, 27.24, 

and 26.58 µg g-1 when PABA-MCM-41 was used. The experimental kinetic data were fitted 

using the pseudo-second order model, and the Langmuir isotherm model was able to describe 

the process of PAH adsorption. At higher temperatures, there were increases in the initial 

adsorption rate and the kinetic constant for adsorption of the PAHs by PABA-MCM-41. The 

thermodynamic parameters indicated that the processes are spontaneous, endothermic, and 

with a tendency towards disorder of the system at the adsorbent/adsorbate interface. 

Functionalization of MCM-41 increased the efficiency of adsorption of the PAHs by 44.5, 

48.4, and 32.0% for B[k]F, B[a]P, and B[b]F, respectively. 

 

Keywords: Mesoporous Materials, PABA-MCM-41, adsorption, PAHs. 
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – Materiais porosos 

Nanocompostos inorgânicos, orgânicos ou ainda híbridos orgânico-inorgânicos 

estruturados apresentam propriedades interessantes que permitem a integração e a 

miniaturização de dispositivos (nanotecnologia) e uma conexão direta entre as grandes áreas 

da ciência. A habilidade de montar e organizar componentes inorgânicos, orgânicos, e mesmo 

híbridos orgânico-inorgânicos em um único material representa um desafio no 

desenvolvimento de novos materiais multifuncionais que apresentam propriedades inovadoras 

[1]. Atualmente, grande é a procura por novos materiais sintéticos com vasta aplicabilidade, 

como catalisadores, suportes catalíticos, sensores ópticos, dispositivos para liberação 

controlada de fármacos e adsorventes, principalmente, para remoção de compostos 

xenobióticos grandes com alta toxicidade para meio ambiente, tais como hidrocarbonetos de 

alta massa molar e pesticidas [2-6]. 

A síntese para o desenvolvimento desses materiais é baseada em métodos que utilizam 

baixas temperaturas e pressões, e são conhecidos na literatura como “soft chemistry” em 

inglês ou “chimie douce” em francês [1]. As condições brandas desses processos permitem na 

maioria das vezes, o controle cinético dos sistemas reacionais. Isto pode levar à formação de 

sólidos inorgânicos ou híbridos com grandes diferenças na morfologia e estrutura, que vão 

influenciar diretamente suas propriedades. Entretanto, o grau de organização das 

nanoestruturas resultantes e suas propriedades dependem não só da natureza química de seus 

componentes orgânico-inorgânicos, mas igualmente na sinergia entre eles [7]. 

Os sólidos porosos são de interesse particular, não apenas pela sua importância nas 

aplicações industriais, mas também pela sua grande potencialidade tecnológica em materiais 

avançados (semicondutores, fibras de carbono, materiais com propriedades ópticas, entre 

outros) [8]. De acordo com a IUPAC, os materiais porosos (Figura 1) são classificados em três 

classes, dependendo do diâmetro de seus poros [9, 10]: 

 Microporosos – apresentam diâmetro de poros inferior a 2 nm. 

 Mesoporosos – apresentam diâmetro de poros entre 2-50 nm. 

 Macroporosos – apresentam diâmetro de poros maiores que 50 nm. 
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Figura 1: Exemplos de materiais micro, meso e macroporosos, mostrando domínios de tamanho de 
poros e distribuição de tamanho de poros. Extraído de [11]. 

Os materiais tipo Zeólitas são membros bem conhecidos da classe dos materiais 

microporosos que apresentam excelentes propriedades catalíticas para o refino de óleo, 

petroquímica e síntese orgânica em virtude da rede cristalina de aluminosilicatos. No entanto, 

suas aplicações estão limitadas pelos poros relativamente pequenos (0,2-0,72 nm) [11, 12]. 

Como uma solução à limitação imposta pelos microporos das zeólitas, em 1992, 

pesquisadores da Mobil Oil Corporation [11, 13] introduziram conjuntos supramoleculares 

(agregados micelares) como surfactantes (moldes) permitindo o desenvolvimento de uma 

nova família de materiais mesoporosos de sílica e aluminossilicatos. 

 

 Domínio                     Domínio                  Domínio 
 Microporoso             Mesoporoso             Macroporoso 

Diâmetro de Poros (nm) 
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Essa nova família de materiais mesoporosos foi denominada de M41S (Mobil 41: 

Synthesis), e contém silicatos e aluminossilicatos com diferentes arranjos de poros conhecidos 

como: arranjo hexagonal de poros unidimensionais (MCM-41); arranjo tridimensional de 

poros cúbicos (MCM-48) e estrutura lamelar (MCM-50) (Figura 2) [14]. Estes materiais 

apresentam distribuição uniforme de tamanhos de poros, na faixa dos mesoporos, variando de 

2 a 10 nm [15]. 

 

Figura 2. Esquema representativo das estruturas dos materiais mesoporosos da família M41S: MCM-
41 (a), MCM-48 (b) e MCM-50 (c), extraído de [16]. 

O membro mais estudado da família M41S é o MCM-41, que é constituído de sílica 

amorfa com poros na forma de canais cilíndricos de diâmetro uniforme [17]. Devido às suas 

características peculiares, tais como ampla superfície interna uniforme, facilidade do controle 

do diâmetro de poros (variando entre 1 e 10 nm), alta área superficial (> 500 m2 g-1), alto 

volume de poros e estabilidade térmica e mecânica, o MCM-41 tem-se apresentado mais 

viável para a aplicação na área da catálise, de materiais adsorventes, de sensores, liberação 

controlada de fármacos e adsorção de gases poluentes que o MCM-48 e MCM-50 [17, 18]. O 

MCM-50 sofre colapso de estrutura quando calcinado para a remoção do tensoativo presente 

entre as camadas de sílica. Tipicamente a síntese do MCM-48 ocorre em condições mais 

limitadas que a MCM-41 [19]. 

1.2 – Mecanismos de formação dos materiais mesoporosos 

 O MCM-41 é sintetizado utilizando uma fonte de sílica (ex.: tetraetilortossilicato ou 

silicato de sódio), um surfactante (ex.: brometo de cetiltrimetilamônio), um ácido ou uma base 

como catalisadores e água. O surfactante age como um molde (template) na formação da 

          (a)                                      (b)                                            (c) 
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estrutura química da sílica, sendo posteriormente removido da estrutura do material resultante 

por calcinação ou extração com solvente (Figura 3) [15]. 

 

Figura 3: Representação esquemática da estrutura do MCM-41 antes (a) e após a remoção do 
surfactante (b). 

 Os surfactantes possuem estruturas moleculares que consistem um grupo funcional 

hidrofóbico (cauda apolar) junto a um grupo hidrofílico (cabeça polar).  Essa estrutura é 

conhecida como anfifílica (Figura 4). 

 

Figura 4: Representação geral dos tipos de surfactantes. 

Moléculas anfifílicas se auto-organizam em uma grande variedade de estruturas. A forma 

mais simples dessas estruturas é a micela. Micelas são agregados moleculares possuindo 

ambas as regiões estruturais, hidrofílica e hidrofóbica, que dinamicamente se associam 

CTABr 

Sílica amorfa 

(a) (b) 
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espontaneamente em solução aquosa a partir de certa concentração micelar crítica (CMC). 

Com formação de grandes agregados moleculares de dimensões coloidais. Esses agregados 

coloidais podem apresentar diferentes microestruturas: esférica, cilíndrica, planar, dentre 

outras. Algumas estruturas de agregados micelares são apresentadas na Figura 5, [20]. 

 

Figura 5: Ilustrações de agregados micelares: esférico (a), cilíndrico (b), planar (c), reverso (d), fase 
bicontínua (ou cúbica) (e), lipossomos (f). Extraído de [20]. 

O mecanismo de direcionamento por cristal líquido (LCT – Liquid Crystal 

Templating) é intuitivo e aborda vários aspectos de outros mecanismos propostos. Ele é 

dividido em dois principais caminhos ou rotas, nas quais ou a fase líquido-cristalina está 

intacta antes da adição das espécies de sílica, ou a adição das espécies de sílica produz o 

ordenamento das micelas de surfactantes diluídas. A Figura 6. (a) apresenta de forma 

esquemática a formação de um material mesoporoso por um mecanismo LCT de acordo com a 

primeira rota [13, 21, 22]. 

Figura 6: Representação esquemática dos mecanismos: rota LCT (a) e rota cooperativa (b). Extraída 

de [22].  

Este mecanismo consiste na formação de agregados micelares cilíndricos de surfactante 

catiônico (S+) que acompanhados pelos contra-íons Cl-/OH- na fase aquosa se organizam 

 (a)                        (b)                      (c)                     (d)                     (e)                      (f)  

(b) 

(a) 
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periodicamente (hexagonal-2D) formando cristal líquido. Os grupos silanóis carregados 

negativamente (I-) substituem o contra-íon do surfactante e precipitam em torno destes 

cilindros, confinando o surfactante no seu interior. Finalmente, um tratamento térmico ou 

lavagem com solvente causa a decomposição do surfactante e formação dos poros, em que há 

uma interação eletrostática entre o surfactante e as espécies inorgânicas (S+I-) [11, 16, 22]. No 

entanto, as interações que regem o mecanismo de formação desses sólidos podem ocorrer por 

forças de Van der Waals ou ligações de hidrogênio, conforme mostra a Figura 7. 

 

Figura 7. Interações presentes na interface sílica/surfactante para a formação da estrutura ordenada, 
utilizando direcionadores catiônicos (a,b), aniônicos (c,d) e neutros (e,f). Extraído de [16].  

Em um segundo caminho proposto (Figura 6. (b)), a interação dos ânions silicato com 

a micela do surfactante induz à formação dos cilindros e ao arranjo silicato/micela para 

formar a fase hexagonal. É a denominada rota cooperativa. Antes da adição dos precursores 

inorgânicos, moléculas do surfactante estão em equilíbrio dinâmico com seus agregados 

micelares esféricos e/ou cilíndricos. Quando ocorre a adição da fonte de sílica, os ânions 

silicato deslocam os contra-íons originais do surfactante, como uma consequência direta da 

diminuição da área ocupada pelas cabeças polares catiônicas do surfactante, devido à 

diminuição da repulsão entre as mesmas. Dessa forma, estruturas orgânico-inorgânicas são 

S-I+ 

S+I- 
S+X-I- 

S-M+I- 

S0(XI)0 S0I0/N0I0 
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geradas e se organizam numa mesofase, a qual antecede a polimerização e formação da sílica 

mesoporosa [11, 16, 22].  

1.3 – Métodos de síntese 

Existem diversas estratégias sintéticas para a obtenção de materiais mesoporosos 

nanoestruturados, porém a mais convencional tem sido a utilização do processo sol-gel 

através de síntese hidrotérmica [23, 24]. Esse método consiste na pré-hidrólise da fonte de 

silício, que em seguida é transferida para um recipiente de teflon, envolto em uma “camisa” 

de aço inoxidável (Figura 8). A esse conjunto denomina-se autoclave, cuja agitação mecânica 

é substituída pela térmica devido ao aumento de pressão no recipiente, que é mantido, 

geralmente, entre 100-120 °C. O tratamento hidrotérmico otimiza a síntese, isto é, reduz o 

tempo da etapa de envelhecimento, que constitui de longos períodos (dias) pelo processo sol-

gel convencional [25, 26]. 

 

Figura 8: Equipamento de autoclave utilizado na síntese dos materiais mesoporosos, (a) é o frasco de 
teflon e (b) a “camisa” de aço inoxidável. 

1.4 – Funcionalização dos materiais mesoporosos 

As matrizes mesoporosas organofuncionalizadas são obtidas principalmente pelas 

rotas da co-condensação, a qual envolve uma etapa de preparação, ou pós-funcionalização, 

conhecida como post-grafting, através de duas etapas experimentais [27]. Ambos os 

processos possuem vantagens e desvantagens, assim é preciso decidir qual processo é mais 

(a)
) 

(b)
) 
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eficiente na síntese de um determinado material e qual pode gerar melhores resultados em sua 

rotina de trabalho. 

A modificação por funcionalização com moléculas orgânicas interfere na capacidade 

de adsorção destes materiais mesoporosos [28]. Assim, existe a necessidade de investigar os 

materiais e analisar a sua funcionalização, visto que os mesmos podem apresentar diversas 

aplicações de interesse econômico e ambiental.  

1.4.1 – Co-condensação 

Essa rota é utilizada principalmente quando se tem a intenção de obter materiais 

mesoporosos utilizando um processo mais econômico e limpo, buscando otimização, também, 

dos fatores tempo e energia. Assim, a co-condensação, mostrado na Figura 9, produz 

materiais altamente puros. Para materiais funcionalizados é preciso adicionar junto à fonte de 

silício, o organossilano de interesse [29]. Na parte ampliada da Figura 9 é mostrado o interior 

dos poros e é possível observar os grupos hidroxila presentes na estrutura, antes da 

modificação, permitindo à condensação de alcóxidos, como mostrado no esquema após a 

incorporação dos grupos funcionais. A presença e a quantidade de grupos hidroxila estão 

relacionadas com a capacidade de imobilização de novos grupos pelo material [30]. 

Outro fator importante é quanto à remoção do surfactante, a qual é realizada por 

métodos de extração através de refluxo de solvente utilizando vidraria Sohxlet ou outros 

métodos alternativos à calcinação. Utilizando esta rota não haveria sentido em calcinar os 

materiais, pois os grupos funcionais orgânicos inseridos seriam decompostos pela temperatura 

[30]. Assim, é necessário direcionar a remoção do surfactante para processos menos 

energéticos, que utilizam reagentes não-agressivos ao meio ambiente, gerando o mínimo de 

resíduos possível, e obtendo materiais e tecnologias mais limpas.  
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Figura 9: Esquema de obtenção de materiais mesoporosos funcionalizados por co-condensação. 
Extraído de [30]. 

1.4.2 – Pós-Funcionalização 

Nesse processo duas etapas experimentais são necessárias, considerando os materiais 

funcionalizados. Em princípio, somente o material mesoporoso é obtido, tendo os grupos 

funcionais incorporados em uma segunda etapa reacional, conforme mostra a Figura 10. A 

vantagem dessa rota é a possibilidade de caracterizar o material mesoporoso puro, 

certificando-se da formação da estrutura desejada, para que esta seja funcionalizada na 

segunda etapa. Apesar de levar mais tempo, esse método possui um maior controle das etapas. 

No entanto, há um gasto energético na remoção do surfactante, que geralmente é realizada por 

calcinação [30]. 

 

 

 

TEOS 
+ 

H+
(aq) / OH-

(aq) 

 Extração do 
surfactante 
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Figura 10: Esquema de obtenção de materiais mesoporosos funcionalizados por pós-funcionalização. 
Extraído de [30]. 

A funcionalização de materiais mesoporosos com grupos orgânicos tem apresentado 

um número maior de pesquisas devido à variedade de aplicações. A modificação química 

proporciona interesse direto na aplicação destes materiais funcionalizados nas áreas da 

adsorção, catálise, cromatografia, liberação controlada de fármaco, entre outras [31]. Uma vez 

que estes materiais mesoporosos funcionalizados com grupos orgânicos apresentam 

importância e eficiência na adsorção, ou seja, são suscetíveis a uma maior adsorção [2, 28, 

32]. 

1.4.3 – Remoção do surfactante 

A etapa de remoção do surfactante da estrutura é de extrema importância, haja vista 

que ele é responsável pela porosidade da estrutura. Assim sendo, as técnicas de extração do 

surfactante são determinantes para obtenção de uma menor perturbação do sistema, logo se 

propõem a preservar o arranjo poroso ordenado. 

O método mais comumente utilizado tem sido a calcinação, no entanto, quando há 

problema em realizá-la, a extração por solvente, que é realizada em vidraria Soxhlet, como 

mostra a Figura 11, utilizando etanol, ou por refluxo em solução ácida, é a mais indicada. A 

calcinação remove o direcionador com extrema eficiência, mantendo o material livre de 

H+
(aq) / OH-

(aq) 
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impurezas. Porém, provoca uma redução drástica dos grupos hidroxila da superfície porosa, 

que são de interesse na posterior funcionalização [30, 33, 34]. Também é bem estabelecido 

que esse processo causa uma contração da estrutura porosa, modificando o tamanho e 

distribuição de poros. Por isso, o aquecimento deve ser realizado de maneira bastante 

controlada, pois, variações bruscas na rampa de aquecimento podem causar o total colapso da 

estrutura [35]. 

 

Figura 11: Vidraria Soxhlet e sistema comumente utilizado na extração do surfactante da estrutura 
por solvente. 

Assim, o processo de remoção do surfactante por solvente pode provocar menores 

perturbações na estrutura do material mesoporoso, no entanto, isso depende do tipo de 

interação na interface material/surfactante e também do tempo em que o material é submetido 

ao refluxo. Por fim, deve-se ter em mente que, quando utilizar a co-condensação como 

método de síntese e há grupos funcionais na superfície do material, a única opção é utilizar 

um processo mais limpo de remoção do surfactante [36-38]. 

1.5 – Aplicações dos materiais mesoporosos 

Os materiais mesoporosos têm sido aplicados nas mais distintas finalidades. Suas 

características físico-químicas e as infinitas possibilidades de modificação das paredes desses 
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materiais, novos híbridos orgânico-inorgânicos, os colocam em uma posição de destaque na 

aplicação no meio científico-tecnológico. 

 Os híbridos orgânico-inorgânicos, obtidos a partir da funcionalização dos materiais 

mesoporosos, têm sido aplicados nas mais diferentes áreas: reações catalíticas [39]; fases 

estacionárias, em cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) [40]; dispositivos para 

liberação controlada de fármacos [41]; adsorção de CO2 [5, 42], de corante [2, 43], de 

compostos orgânicos voláteis [44, 45], de metais [46, 47]. Assim, este trabalho retrata a 

síntese e caracterização de um novo material mesoporoso funcionalizado com o ácido 4-

aminobenzóico para ser utilizado como adsorvente na remoção de hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos. 

1.6 – Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos - HPAs 

1.6.1 – Características gerais 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), ou poliarenos, são considerados 

poluentes orgânicos prioritários em estudos ambientais, sendo alguns desses contaminantes 

descritos como precursores de ações mutagênicas e tumorais em sistemas biológicos [48]. 

HPAs são compostos aromáticos fusionados entre si, formados por dois ou mais anéis 

polinucleados constituídos por átomos de carbono e hidrogênio (Figura 12), organizados sob 

forma linear, angular ou agrupada [49]. 

 Os HPAs são oriundos de diversas fontes: biológicas, a partir da síntese por algumas 

espécies de organismos vivos; petrogênicas, que são aqueles que ocorrem naturalmente no 

petróleo e derivados; e pirogênicas, em que os compostos são formados a partir da combustão 

incompleta de matéria orgânica, origem esta influenciada principalmente por fatores como 

temperatura e pressão que direcionam o perfil constituinte dos HPAs [50]. No entanto, as 

maiores emissões de HPAs provem de processos industriais ligados à produção de aço e 

alumínio, da exaustão de incineradores de rejeito e por resíduos sólidos industriais. Atividades 

petroquímicas, como o processo de produção e refino de óleo diesel e petróleo também 

elevam os níveis de HPAs no ambiente [51, 52]. 
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Figura 12: Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs). Nesta figura estão os 16 HPAs 
prioritários em estudos ambientais de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 
Unidos (USEPA, 1987) [53] 

A formação de HPAs nas fontes pirogênicas é muito complexa e variável. O 

mecanismo aceito para esta reação (Figura 13) consiste da re-polimerização de fragmentos de 

hidrocarbonetos resultantes da decomposição térmica das moléculas de combustível de 

cadeias carbônicas de maior extensão. Logo, após a ocorrência da combustão parcial e do 

craqueamento, fragmentos contendo dois átomos de carbono (C2), que são predominantes no 

meio, podem se combinar para formar um radical livre de cadeia C4, o qual pode adicionar 

outro C2 para formar um anel de seis membros. Tais reações acontecem rapidamente quando 

um dos fragmentos originais C2 é um radical livre. A reação de re-polimerização ocorre 

especialmente sob condições deficitárias em oxigênio, sendo que, geralmente, a velocidade de 

formação dos HPAs aumenta à medida que a razão oxigênio/combustível diminui. Os 
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fragmentos perdem, com frequência, uma pequena quantidade de hidrogênio, que forma água 

após combinar-se com oxigênio durante as etapas da reação. Assim, fragmentos ricos em 

carbono combinam-se para formar os HPAs, que são moléculas mais estáveis com razão 

carbono/hidrogênio elevada. Como o próprio benzeno, a maioria dos HPAs possui geometria 

planar e alta estabilidade físico-química [54]. 

 

 

 

 

Figura 13: Esquema de mecanismo provável para a formação de HPAs através da pirólise (neste caso, 
mostrando a formação do benzo[a]pireno). Adaptado de [54].  

A translocação de HPAs no ambiente se dá principalmente sob via atmosférica de 

transporte associado ao material particulado fino, o qual permite uma ampla distribuição 

desses compostos. Uma vez emitidos na atmosfera, esses poluentes podem ser depositados 

sob a forma seca (vapor ou particulada) ou úmida (precipitação sob a forma dissolvida ou 

particulada) em sistemas aquáticos e terrestres [55]. 

1.6.2 – Características Físico-Químicas 

As agências americanas ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) 

e USEPA (United States Environment Protection Agency) mantêm uma lista de poluentes de 

interesse prioritário, elaborada a partir de critérios de frequência da ocorrência, toxicidade e 

potencial de exposição humana [56], as quais consideram importante o monitoramento 

ambiental de poluentes orgânicos persistentes (Figura 12). Sendo que alguns destes, também 

são monitorados pelas legislações, como o Conama e o Ministério da Saúde [57, 58]. 

 Esses compostos apresentam de 2 a 6 anéis aromáticos fundidos e massa molar (M) 

variando entre 128 e 278 g mol-1. Características físico-químicas dos HPAs, como 

solubilidade (S) e pressão de vapor (PV), são fatores importantes que direcionam a 

distribuição desses poluentes entre as fases solúvel e particulada, em meio atmosférico, 

aquoso e biótico (Tabela 1). A solubilidade dos HPAs varia entre os altamente insolúveis (ex.: 

benzo[g,h,i]perileno: 0,003 mg L-1) a pouco solúveis (ex.: naftaleno, 31 mg L-1), enquanto a 
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pressão de vapor transita entre compostos altamente voláteis (ex.: naftaleno) e relativamente 

pouco voláteis (ex.: dibenzo[a,h]antraceno) [59]. 

Tabela 1: Propriedades físico-químicas dos HPAs, adaptado de [59] 

HPAs 
Nº  

anéis 
M 

(g mol-1) 
S 

(mg L-1) 
PV 
(Pa) 

H 
(Pa m3 mol-1) 

Log 
Koa 

Naftaleno 2 128 31 10,4 43,01 3,37 

Acenaftileno 3 150 16,1 0,9 8,4 4,00 

Acenafteno 3 154 3,8 0,3 12,17 3,92 

Fluoreno 3 166 1,9 0,09 7,87 4,18 

Fenantreno 3 178 1,1 0,02 3,24 4,57 

Antraceno 3 178 0,045 0,001 3,96 4,54 

Fluoranteno 4 202 0,26 0,00123 1,037 5,22 

Pireno 4 202 0,132 0,0006 0,92 5,18 

Benz[a]antraceno 4 228 0,011 0,011 0,581 5,91 

Criseno 4 228 - - 0,065 5,86 

Benz[b]fluoranteno 5 252 0,0015 0,00015 - 5,80 

Benz[k]fluoranteno 5 252 0,0008 0,0008 0,016 6,00 

Benzo[a]pireno 5 252 0,0038 0,0038 0,046 6,04 

Indeno[1,2,3-cd]pireno 6 278 - - 0,003 - 

Dibenzo[a,h]antraceno 5 278 0,0006 0,0006 - 6,75 

Benzo[g,h,i]perileno 6 268 0,00026 0,00026 0,075 6,50 

Nº = número de anéis aromáticos, M = massa molar (g mol-1), S = solubilidade (mg L-1), PV = pressão de vapor (Pa - Pascal), 
H = constante de Henry (Pa m3 mol-1), Log Koa = coeficiente de partição (octanol/água). 

 De acordo com Tabela 1, é possível observar que a massa molar é inversamente 

relacionado com a solubilidade dos HPAs, a qual diminui com o aumento do número de anéis 

aromáticos. Com relação às características lipofílicas dos HPAs, seus constituintes são 

classificados como moderadamente a altamente lipossolúveis, apresentando coeficientes 

logarítmicos de partição octanol/água (log Koa) entre 3,37 e 6,75. O mesmo pode ser 

relacionado com a volatilidade dessa classe de substâncias, que são compostos com menor 

massa molar e apresentam elevada pressão de vapor e consequentemente ampla dispersão [49, 

60]. 

1.6.3 – Aspectos Toxicológicos dos HPAs 

 Os HPAs não são compostos químicos propriamente mutagênicos. Sua transformação 

ocorre no organismo que os absorveram, por meio de oxidação enzimática (uma 

monooxigenase), determinada pelo citocromo P-450, presente nos tecidos animais. 

Fisiologicamente o citocromo P-450 atua com a desintoxicação dos agentes tóxicos orgânicos 
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(xenobióticos) ingeridos, convertendo-os em derivados hidrossolúveis, suscetíveis a serem 

eliminados pelo organismo [61]. 

A enzima citocromo P-450 executa as reações de epoxidação nos HPAs, no caso do 

benzo[a]pireno, ocasionando a formação de um benzo[a]pireno-diol epóxido (oxa-ciclo-

propano). Os diolepóxidos formados a partir dos HPAs são moléculas reativas, tanto quanto 

os epóxidos. Eles se adsorvem, por mecanismos complexos sobre o DNA, e produzem 

transformações no material genético que estão na base do processo de carcinogênese [62, 63] 

conforme mostrado na Figura 14.  

 

 

Alguns estudos levam a crer que a atuação do carcinogênico efetivo seja derivado do 

ataque nucleofílico do nitrogênio do grupo amina da guanina, uma das bases do DNA, ao oxa-

ciclo-propano. A guanina alterada afeta a dupla hélice do DNA, levando à replicação 

defeituosa da molécula [61], mostrada na Figura 15. 
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Figura 14: Esquema simplificado da ativação enzimática do Benzo[a]pireno em diol epóxidos, 
na formação de adutos de DNA. Adaptado de [61-63]. 
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Figura 15: Reações dos HPAs no organismo humano. Adaptado de [61]. 

A bio-acumulação dos HPAs e seu metabolismo pelo citocromo P-450 foi estudada em 

diversos organismos, abrangendo os marinhos. Esses estudos foram realizados por meio de 

testes enzimáticos baseados na indução e na atividade do citocromo P-450 na presença dos 

HPAs, sendo utilizados como indicadores da ocorrência desses poluentes no ambiente 

aquático [49, 61, 64]. 

 O potencial mutagênico e carcinogênico dos HPAs estão reportados na Tabela 2 e são 

baseados nos dados publicados pela Agência Internacional de Pesquisa do Câncer 

(International Agency for Research on Cancer – IARC) [65] e pela Agência Americana de 

Proteção Ambiental (Enviromental Protection Agency – EPA) [66]. Assim, de acordo com a 

Tabela 2 é possível observar que as potencialidades mutagênicas e cancerígenas aparecem 

para os HPAs a partir de quatro ciclos aromáticos. Logo, a presença destes compostos no 

meio ambiente expõe os indivíduos a riscos. 
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Tabela 2: Potencial de genotoxicidade, carcinogenicidade e mutagenicidade dos HPAs [49] 

HPAs  Genotoxicidade  Carcinogenicidade  Mutagenicidade 

Acenaftileno N N - 
Fluoreno L I - 
Fenantreno L I + 
Pireno L N + 
Benzo[a]antraceno S S + 
Criseno L L + 
Benzo[k]fluoranteno I S + 
Benzo[a]pireno S S + 
Indeno[1,2,3-cd]pireno I S + 
Dibenzo[a,]antraceno S S + 
Dados disponíveis para a comprovação do efeito: S = suficientes; I = insuficientes; L = limitados; N = não 
apresenta atividade 
Mutagenicidade (teste de Ames): positivo (+); negativo (-). 
 

Devido às características supracitadas destes compostos, mecanismos de remoção do 

ambiente devem ser propostos. Alguns trabalhos reportam a utilização de diversos materiais 

adsorventes. Nkansaha e colaboradores (2012) [67] utilizaram um agregado leve de argila 

expandida (LECA) como adsorvente para remoção de fenantreno, fluoranteno e pireno em 

meio aquoso. Lee e colaboradores (2004) [68] utilizaram diferentes resinas XAD para 

remoção de vapores de HPAs. Também é reportado a adsorção de HPAs por materiais 

mesoporosos MCM-41 e Al-MCM-41 em solução de isooctano [69], por carbono ativado 

[70], por um carvão imaturo (leonardite) [71], por organossílica mesoporosa modificada [3] e 

por material mesoporoso do tipo MCM-41 [72]. 

 

  



 

19 

 

2 – OBJETIVOS 

2.1 – Geral 

 Sintetizar e caracterizar os materiais mesoporosos MCM-41 e o PABA-MCM-41, bem 

como, avaliar suas capacidades de adsorção dos HPAs. 

2.2 – Específicos 

 Sintetizar o material mesoporoso MCM-41 e o material mesoporoso funcionalizado 

PABA-MCM-41; 

 Caracterizar os materiais sintetizados por espectroscopia na região do infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica (TG), espalhamento de raios-

X a baixo ângulo (SAXS), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

adsorção/dessorção física de nitrogênio; 

 Utilizar os materiais mesoporosos MCM-41 e o PABA-MCM-41 como adsorventes para 

remoção dos HPAs benzo[k]fluoranteno, benzo[a]pireno e benzo[b]fluoranteno; 

 Avaliar os parâmetros: efeito da concentração inicial dos HPAs e o tempo de equilíbrio 

dos processos de adsorção pelo MCM-41 e PABA-MCM-41, e a temperatura de adsorção 

pelo PABA-MCM-41; 

 Reutilização material mesoporoso funcionalizado PABA-MCM-41.  
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3 – METODOLOGIA 

3.1 – Reagentes 

Os reagentes utilizados na síntese e nos ensaios de adsorção foram utilizados sem 

purificações prévias. 

Tabela 3: Reagentes utilizados 

Reagente Fórmula química M  
(g mol-1) Procedência 

Brometo de cetiltrimetilamônio 

(CTABr) 
C19H42BrN 364,45 

Vetec 

Tetraetilortossilicato (TEOS) Si(OC2H5)4)  Aldrich 

Isocianato de 3-(trietoxisilil) propila 

(TEPIC) 

(C2H5O)3Si(CH2)3N
CO 

247,36 Aldrich 

Ácido 4-aminobenzóico (PABA) H2NC6H4CO2H 137,14 Aldrich 

Clorofórmio CHCl3 119,38 Tedia 

Etanol CH3CH2OH 46,07 Tedia 

Benzo[a]pireno C20H12 252,31 Aldrich 

Benzo[b]fluoranteno C20H12 252,31 Aldrich 

Benzo[k]fluoranteno C20H12 252,31 Aldrich 

Acetonitrila  CH3CN 41,05 Tedia 

Ácido clorídrico HCl 36,46 Tedia 

3.2 – Procedimentos de Síntese 

A modificação do ácido 4-aminobenzóico e síntese dos materiais mesoporosos MCM-

41 e PABA-MCM-41 foram realizadas segundo a metodologia descrita por Li e Yan, com 

modificações [73]. 

3.2.1 – Modificação do ácido 4-aminobenzóico (PABA)  

A modificação do PABA foi realizada da seguinte maneira: 1 mmol do PABA foi 

dissolvido em 20 mL de CHCl3, sob agitação. Em seguida, 2 mmol (~5 mL) de TEPIC 

(isocianato de 3-(trietoxisilil) propila) foi adicionado gota-a-gota, na solução de refluxo. A 

mistura foi aquecida a aproximadamente 75 °C por aproximadamente 12 h em atmosfera de 

nitrogênio (Figura 16). Após o término da reação, foi possível observar a formação de uma 

amostra de óleo amarela denominada de PABA-Si (Figura17). 
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Figura 16: Esquema experimental montado na modificação do PABA. 

 

 

Figura 17: Obtenção do PABA modificado com TEPIC (PABA-Si). 
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3.2.2 – Síntese dos materiais mesoporosos MCM-41 e PABA-MCM-41 

O material mesoporoso MCM-41 foi sintetizado por meio de uma síntese hidrotermal 

da seguinte forma: 1,1 g de brometo de cetiltrimetilamônio (CTABr) foi dissolvido em 12 mL 

do catalisador NH3 concentrado, em seguida foi adicionado 26 mL de água deionizada e  5,5 

mL de TEOS como fonte de sílica. Já o material mesoporoso funcionalizado PABA-MCM-41 

foi sintetizado pela mesma rota, utilizando-se do método da co-condensação, sendo que o 

PABA-Si, obtido na etapa 2.2.1, foi adicionado como grupo funcionalizador no meio 

reacional. Em seguida, o mesmo procedimento de síntese foi realizado para obtenção dos dois 

materiais mesoporosos, ou seja, as misturas foram agitadas, separadamente, a temperatura 

ambiente por 24 horas e transferidas para um frasco de teflon fechado em uma autoclave, que 

foi então aquecido a 100 °C por 48 h em estufa (Figura 8). Após esse período, os produtos 

sólidos obtidos foram filtrados, lavados com água deionizada e seco ao ar por 12 h em 

temperatura ambiente. 

3.2.3 – Remoção do surfactante 

 O procedimento realizado para a remoção do surfactante consistiu da extração, por 

refluxo, em solução de HCl/CH3CH2OH 1 mol L-1 por 2 dias [50, 74-76] (Figura 18). Por fim, 

os sólidos foram filtrados, lavados com água deionizada e secos sob vácuo, a temperatura 

ambiente (Figura 19). O esquema simplificado para obtenção do PABA-MCM-41 está 

representado na Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Esquema experimental 
montado para a extração do 
surfactante dos materiais 
mesoporosos.  
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Figura 19: Materiais mesoporos sintetizados MCM-41 (a) e PABA-MCM-41 (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Procedimento de síntese e estrutura proposta para o PABA-MCM-41. 

3.3 – Caracterização dos Materiais Mesoporosos  

O MCM-41 e o PABA-MCM-41sintetizados foram caracterizados por espectroscopia 

na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), espalhamento de raios-X a 

baixo ângulo (SAXS), adsorção/dessorção física de nitrogênio, microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), análise termogravimétrica (TG). 
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3.3.1 – Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR)  

 Os espectros FTIR foram obtidos na região de 4000 a 400 cm-1 em um 

espectrofotômetro Spectrum BX – Perkin Elmer, a temperatura ambiente, utilizando pastilhas 

de KBr. 

3.3.2 – Espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS)    

Os experimentos de SAXS foram realizados utilizando-se a linha de feixe de luz D2A 

do Laboratório Nacional de Luz Síncronton (LNLS, Campinas, Brasil), em um comprimento 

de onda de 1,488 nm e resolução de energia (dE/E) de 0,1. O feixe dos raios-X foram 

condicionados por um monocromador de silício e detectado por um detector Pilatus 300 k em 

uma área colocadas a 1300 mm de distância a partir da amostra. O detector foi deslocado do 

centro principal do feixe de raios-X para o vetor de espalhamento (q = (4π/λ) sinθ; 2θ = 

ângulo de espalhamento) 0,5-5,0 nm-1.  

3.3.3 – Adsorção/dessorção física de nitrogênio  

As isotermas de adsorção/dessorção foram construídas a -196,15 °C usando um 

aparelho NOVA 1200. Antes das análises as amostras dos materiais passaram por um 

processo de desgaseificação a uma temperatura de 90 °C por 1 h. A área superficial foi 

calculada pelo método de Brunauer-Emmentt-Teller (BET) na faixa de variação de pressão 

relativa entre 0,01-0,95. Os volumes dos poros das amostras foram determinados a partir do 

volume de N2 adsorvido a uma pressão relativa de cerca de 0,95. As curvas da distribuição dos 

tamanhos dos poros foram calculadas a partir das isotermas de adsorção pelo método de 

Barrett-Joyner-Halenda (BJH) [77].  

3.3.4 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As imagens de MEV foram obtidas em ampliação de 200-5000 k, usando um aparelho 

Leica-Zeiss Modelo LEO 440 com voltagem de aceleração de 20 kV.  

3.3.5 – Análise termogravimétrica (TG) 

As análises termogravimétricas (TG) foram realizadas em uma balança da TGA-50 

(Shimadzu) sob atmosfera dinâmica de nitrogênio de 40 ml min-1, na faixa de temperatura de 
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30 e 900 °C, razão de aquecimento de 10 °C min-1 e uma massa de aproximadamente 5 mg 

em um porta amostra de platina.   

3.4 – Experimentos de Adsorção em Batelada 

Os testes realizados para investigar o efeito da concentração inicial do B[k]F, B[a]P e 

B[b]F e do tempo de contato foram conduzidos separadamente, com agitação (150 rpm, 25°C) 

em frasco tipo âmbar. Todos os testes foram realizados em duplicata, utilizado-se 5 mL de 

solução dos HPAs e 0,05 g de cada material mesoporoso (MCM-41 e PABA-MCM-41), 

separadamente. Após intervalos predeterminados, as amostras foram deixadas em repouso por 

10 min, para decantação do material mesoporoso, em seguida centrifugada a 3500 rpm por 2 

min. As concentrações dos HPAs foram quantificadas usando um HPLC (Shimadzu, Japão) 

com detector de fluorescência. Em cada análise uma solução-branco dos reagentes, de cada 

material mesoporoso, foi preparada em ACN/água (2:98 %) e uma solução controle foi 

preparada apenas com a solução dos HPAs.  

Os resultados obtidos foram expressos em termos de quantidade adsorvida, calculados 

a partir da expressão abaixo: 

                                                                                             

em que qe é a quantidade adsorvida dos HPAs (µg g-1), Co e Ce são as concentrações inicial e 

no equilíbrio dos HPAs (µg L-1), respectivamente; V é o volume da solução (L) e m é a massa 

do material mesoporoso adsorvente (g). 

3.4.1 – Preparação das soluções estoque dos HPAs 

3.4.1.1 – Soluções individuais do B[k]F, B[a]P e B[b]F   

Exatamente 5 mg dos três HPAs individuais foram dissolvidos em acetonitrila (ACN) 

em balões volumétricos de 5,00 mL. A concentração da solução padrão estoque foi de 1000 

mg L-1. Em seguida, essas soluções preparadas foram transferidas para balões volumétricos de 

250 mL e o menisco aferido com água desionizada, obtendo assim uma concentração final de 

20 mg L-1, em proporção água/ACN de 98:2 %. As soluções resultantes foram transferidas 

para frascos de borossilicato e agitadas a 300 rpm durante 30 min para assegurar uma 

distribuição homogênea dos HPAs. Assim, os estudos de adsorção com o MCM-41 e o 
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PABA-MCM-41 foram realizados a partir da diluição desta solução estoque de 20 mg L-1, na 

mesma proporção de água/ACN. 

3.4.2 – Efeito da concentração inicial dos HPAs e do tempo de contato 

O efeito da concentração inicial dos HPAs em solução foi investigado nas 

concentrações 150, 200, 500, 800 e 1000 µg L-1, por um período de tempo de 24 horas. Já o 

efeito do tempo de contato foi investigado na concentração de 200 µg L-1 com tempo de 

contato variando entre 0–300 min. Apesar de ocorrer um aumento da quantidade adsorvida 

dos HPAs com o aumento da concentração dos mesmos, optou-se em realizar os testes 

cinéticos de adsorção na concentração de 200 µg L-1, pois nesta concentração os valores de qe 

obtidos foram satisfatórios, bem como, é sabido que em concentração maiores seria difícil a 

solubilização dos analitos em meio aquoso. Também, houve a preocupação em reduzir gastos 

com os padrões dos HPAs.  

3.4.3 – Efeito da temperatura 

O efeito da temperatura de adsorção dos HPAs pelo PABA-MCM-41 foi investigado 

nas temperaturas de 25, 35 e 45 °C, com tempo de contato variando entre 0–300 min. Os 

parâmetros termodinâmicos foram calculados a partir dos resultados de adsorção obtidos nas 

três temperaturas estudadas. É importante frisar que esse estudo não foi realizado para o 

material mesoporoso MCM-41, pois para este só foi feito testes preliminares com o intuito de 

verificar sua eficiência na capacidade de adsorção dos HPAs em estudo. Portanto, foi 

observado que a eficiência do MCM-41 na adsorção desses HPAs esteve bem abaixo da 

eficiência do PABA-MCM-41. 

3.4.4 – Estudo cinético e isotermas de adsorção 

Os dados experimentais cinéticos foram testados usando os modelos cinéticos não-

lineares de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem nas temperaturas de 25, 35 e 45 °C. 

Também, após os respectivos tempos de equilíbrio alcançados, para cada concentração 

estudada, os resultados encontrados foram explorados usando os modelos não-lineares de 

isotermas de Freundlich e Langmuir para as temperaturas estudadas. 
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3.5 – Regeneração do Material Mesoporoso Funcionalizado PABA-MCM-41 

 A regeneração do PABA-MCM-41 foi realizada após o primeiro ciclo de adsorção do 

B[a]P, em seguida o PABA-MCM-41 utilizado passou pelo mesmo processo de retirada do 

surfactante dos poros do material, conforme o item 3.2.3. Porém nesta etapa o objetivo era a 

retirada do B[a]P adsorvido no PABA-MCM-41. Assim, após esse processo o material 

mesoporoso foi novamente caracterizado pelas técnicas de caracterização e aplicado 

novamente nos teste de adsorção do B[a]P. É importante destacar que o teste de regeneração 

do PABA-MCM-41 só foi realizado apenas na adsorção do B[a]P, pois os outros HPAs 

estudados apresentam características semelhantes ao B[a]P.  

3.6 – Determinação e Quantificação dos HPAs  

A determinação dos HPAs foi realizada utilizando um equipamento HPLC da 

Shimadzu (LC-20A Prominence, Japan), equipado com uma bomba (LC-10AT), um injetor 

automático (SIL-20AT HT) e um detector de fluorescência (RF-20A). A coluna C-18 (Vydac 

201 TP 54) com dimensões (250 x 4.6 mm, 5 µm) e volume de injeção de 20 µL. A 

temperatura da coluna foi de 30 °C e os comprimentos de onda de excitação e emissão usados 

para a detecção do B[k]F, B[a]P e B[b]F foram: λexcitação/ λemissão = 290/430; 269/398 e 290/ 

430nm, respectivamente. A fase móvel consistiu de acetonitrila (A) e água (B) (ACN/água, 

80:20 v/v) com fluxo isocrático de 1 mL min-1, tempo total de corrida de uma análise de 30 

min.  

O método da padronização externa foi utilizado para a determinação da concentração 

dos HPAs nas amostras. A linearidade do método foi encontrada por injeção dupla das 

soluções padrões dos HPAs para concentrações entre 100–1000 µg L-1. Uma regressão linear 

foi aplicada para a construção da curva de calibração dada por área do pico versus 

concentrações dos HPAs, cujos valores de r2 (coeficientes de correlação linear) encontrados 

foram de 0,997; 0,999 e 0,999, respectivamente, para o B[k]F, B[a]P e B[b]F. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 – Materiais Mesoporosos MCM-41 e PABA-MCM-14 

4.1.1 – Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) 

 Os espectros de FTIR foram utilizados para confirmar a presença do grupo orgânico 

PABA ligado covalentemente ao MCM-41, bem como para verificar a presença da sílica 

condensada, responsável pela formação das paredes dos materiais mesoporosos [78]. Os 

espectros do PABA, PABA-Si, PABA-MCM-41 e MCM-41 estão ilustrados na Figura 21. O 

espectro do PABA-Si (Figura 21b) apresentou bandas de absorção em 1199 cm-1 (estiramento 

C_Si) e, em 1110 e 1042 cm-1 (estiramento Si_O), que são características do grupo funcional 

trialcoxissilano. O enxerto do TEPIC no PABA foi confirmado pela presença da banda em 

1682 cm-1 correspondente à absorção de grupos amidas (_CONH_), e nas bandas centradas em 

2934 e 2882 cm-1 correspondentes às vibrações de metileno (_(_CH2)3
_) do TEPIC [73]. Além 

disso, a banda em 1554 cm-1 (δ NH) confirma a formação dos grupos amidas.  

As bandas de absorção em 3460 cm-1 são correspondentes ao estiramento da ligação 

O_H de moléculas de água adsorvida nos materiais mesoporosos e dos grupos silanóis 

(Si_OH) (Figuras 21c e 21d) [79, 80]. A partir da análise das Figuras 21c e 21d, é possível 

observar as bandas características da formação do quadro de sílica condensada (Si–O–Si) dos 

materiais mesoporosos PABA-MCM-41 e MCM-41, confirmada pelas bandas localizadas em 

1085 cm-1 (νas, Si_O), 802 cm-1 (νs, Si_O) e 460 cm-1 (δ, Si_O_Si) [73, 81]. Além disso, as 

bandas correspondentes ás vibrações de amida _CONH_ (1638 e 1615 cm-1), estiramento C=O 

de ácido carboxílico (1710 cm-1) e vibrações de grupos metileno (2934 e 2853 cm-1) 

referentes ao PABA-Si, foram observadas no material mesoporoso funcionalizado PABA-

MCM-41 (Figura 21c). Essas bandas estão ausentes no material mesoporoso não 

funcionalizado MCM-41 (Figura 21d). A funcionalização do material mesoporoso PABA-

MCM-41 foi confirmada pela presença do grupo PABA-Si e permaneceu intacta no quadro de 

sílica do PABA-MCM-41, após reações sucessivas de hidrólise-condensação e do processo de 

extração do surfactante [82]. 
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Figura 21: Espectros FTIR do PABA (a), PABA-Si (b), PABA-MCM-41 (c) e MCM-41 (d). 

4.1.2 – Espalhamento de raios-X a baixo ângulo  

 As medidas de SAXS podem ser utilizadas para caracterizar materiais mesoporosos, 

bem como, materiais híbridos nanoestruturados. Os padrões de SAXS para o MCM-41, 

PABA-MCM-41, PABA-MCM-41 após 1ª regeneração e para o PABA-MCM-41 utilizado 

após a adsorção do B[a]P (PABA-MCM-41-B[a]P) são mostrados na Figura 22. Os padrões 

de SAXS para MCM-41, PABA-MCM-41 e PABA-MCM-41 após 1ª regeneração (Figuras 

21a, b e c, respectivamente) apresentaram quatro picos, q1 0 0, q1 1 0, q2 0 0 e q2 1 0, relacionados 

aos planos de difração (1 0 0), (1 1 0), (2 0 0) e (2 1 0), respectivamente [83, 84]. No entanto, 

os picos q1 0 0, q1 1 0, q2 0 0 e q2 1 0 para PABA-MCM-41 e o PABA-MCM-41 após 1ª 

regeneração foram observados em ângulos de espalhamento maiores que os encontrados para 

o MCM-41, haja vista que o pico q2 1 0 apresentou uma baixa intensidade para os dois 

materiais (Figura 22b e c), isto está relacionado com a dificuldade de espalhamento dos raios-

X nos poros dos materiais mesoporosos funcionalizados, devido à presença dos grupos 

orgânicos funcionalizantes PABA-Si. O mesmo foi observado para o PABA-MCM-41-B[a]P, 

que além da presença do PABA-Si nos seus poros, também há o B[a]P adsorvido, haja vista 

que os picos q1 1 0, q2 0 0 e q2 1 0 apresentaram uma baixa intensidade relativa.  
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 As mesoestruturas dos materiais mesoporosos foram confirmadas pela análise dos 

raios das distâncias relativa entre os picos (q1 0 0/q1 0 0, q1 1 0/q1 0 0 e q2 0 0/q1 0 0) que foram, 

respectivamente, 1:√3:2. Estes são raios típicos de mesoestruturas hexagonal (P6mm), 

característica de uma estrutura compacta de tubos cilíndricos. Assim, as curvas de SAXS da 

Figura 22 são indicativas de mesoestruturas hexagonais que são típicas da família M41S, 

confirmando o sucesso da síntese dos materiais mesoporosos MCM-41 e PABA-MCM-41. 

Também é importante ressaltar que o material mesoporoso funcionalizado PABA-MCM-41 

preservou sua mesoestrutura depois de utilizado como adsorvente na remoção do B[a]P e 

depois de ser regenerado para ser reutilizado (Figuras 22c e d).  

Figura 22: Intensidade do espalhamento dos raios-X para MCM-41 (a), PABA-MCM-41 (b), PABA-
MCM-41 após 1ª regeneração (c) e PABA-MCM-41-B[a]P (d). 

 A posição do primeiro pico, q1 0 0, permite determinar a direção da distância central 

entre os tubos adjacentes, usando 

    (  √ )                                                                              

em que d vale [83, 84]:  
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Os valores calculados de d e ao para o MCM-41, PABA-MCM-41, PABA-MCM-41_1ªRG e 

PABA-MCM-41-B[a]P estão representados na Tabela 4. 

Tabela 4: Propriedades texturais e estruturais MCM-41, PABA-MCM-41, PABA-MCM-41 após 1ª 
regeneração e PABA-MCM-41-B[a]P 

Materiais Mesoporosos 
d1 0 0 

(nm) 
SBET 

(m2 g-1) 
V 

(cm3 g-1) 
VT 

(cm3 g-1) 
DBJH 

(nm) 
a0 

(nm) 

Wt 

(nm) 

MCM-41 4,06 617,10 0,39 0,57 3,92 4,69 0,77 

PABA-MCM-41 3,67 556,36 0,35 0,52 3,61 4,24 0,63 

PABA-MCM-41 após 1ª 
regeneração 

3,69 544,52 0,33 0,51 3,59 4,26 0,67 

PABA-MCM-41-B[a]P 3,39 276,96 0,29 0,40 1,80 3,91 2,11 

d100: d(100) distância interplanar; a0: parâmetro de cela unitária (a0 = (2/√3)d; SBET: área superficial; V: volume de poro; VT: 
volume total de poro; DBJH: diâmetro de poro; W: espessura da parede, calculado como a0 – DBJH. 

4.1.3 – Adsorção/dessorção física de nitrogênio 

 As isotermas de adsorção/dessorção de N2 para o MCM-41, PABA-MCM-41, PABA-

MCM-41 após 1ª regeneração e para o PABA-MCM-41-B[a]P estão mostradas nas Figuras 

23, 24, 25 e 26, respectivamente, bem como suas respectivas distribuições dos tamanhos de 

poros. Assim, é possível observar que o MCM-41 e o PABA-MCM-41 apresentaram 

isotermas do tipo IV com loop de histerese do tipo H1, as quais segundo a classificação da 

IUPAC, são características de materiais mesoporosos da família M41S, com distribuição 

uniforme do tamanho de mesoporos [85-88]. Isto foi confirmado por uma estreita distribuição 

do tamanho de poros, característica da presença de um único pico. Assim, segundo as Figuras 

25 e 26, pode-se inferir o mesmo tipo de isoterma e histerese para o PABA-MCM-41 após 1ª 

regeneração e para o PABA-MCM-41-B[a]P.  

 A presença do loop de histerese, que é um indicativo da condensação capilar [86], em 

pressões relativas (P/P0) >0,39 sugere a presença de mesoporos regulares bem ordenados, 

características importantes para a obtenção de eficiência no processo de adsorção.  

 A área superficial e o tamanho de poros foram calculados usando os métodos de 

Brunauer–Emmett–Teller (BET) e Barrett–Joyner–Halenda (BJH), respectivamente. As 

propriedades texturais e estruturais (área superficial, volume de poros, volume de poros total, 

diâmetro de poros e espessura da parede) estão apresentados na Tabela 4. 

A partir da análise da Tabela 4, é possível observar uma diminuição dos valores de d1 0 

0 e a0 para PABA-MCM-41 em comparação ao MCM-41, a qual está relacionada, como já 
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mencionado anteriormente, há um pequeno deslocamento dos picos de difração do PABA-

MCM-41 que ocorre devido à presença do grupo orgânico funcionalizante PABA-Si nos 

poros do material mesoporoso, contribuindo para menores valores de SBET, V, VT e DBJH. 

Observações análogas dessas propriedades texturais e estruturais podem ser inferida para o 

PABA-MCM-41 após 1ª regeneração quando comparado ao MCM-41, visto que suas 

propriedades foram semelhantes ao PABA-MCM-41. No entanto, é possível observar uma 

diminuição mais acentuada dos valores das propriedades texturais e estruturais do PABA-

MCM-41-B[a]P, exceto para Wt, isto devido à presença do B[a]P adsorvido nos poros do 

PABA-MCM-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Isotermas de adsorção/dessorção e distribuição do tamanho de poros para o MCM-41.  
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Figura 24: Isotermas de adsorção/dessorção e distribuição do tamanho de poros para o PABA-MCM-
41.  

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Isotermas de adsorção/dessorção e distribuição do tamanho de poros para o PABA-MCM-
41 após 1ª regeneração. 
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Figura 26: Isotermas de adsorção/dessorção e distribuição do tamanho de poros para o PABA-MCM-
41-B[a]P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Figura 27: Microscopia eletrônica de varredura para o MCM-41 (a), PABA-MCM-41 (b), PABA-
MCM-41 após 1ª regeneração (c) e PABA-MCM-41-B[a]P (d).  
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4.1.4 – Microscopia eletrônica de varredura  

 As imagens de MEV foram utilizadas para determinar a morfologia das partículas dos 

materiais sintetizados. As imagens de MEV obtidas para MCM-41, PABA-MCM-41, PABA-

MCM-41 após 1ª regeneração e PABA-MCM-41-B[a]P estão apresentadas na Figura 27. A 

partir da análise da Figura 27 é possível observar a presença de partículas esféricas 

aglomeradas, que são uma característica típica dos materiais mesoporosos [89]. 

4.1.5 – Análise termogravimétrica 

As Figuras 28 e 29 apresentam as curvas TG/DTG para o MCM-41 e para o PABA-

MCM-41, respectivamente, após a remoção do surfactante CTABr. Os materiais mesoporosos 

apresentaram curvas termogravimétricas típicas de materiais mesoporosos da família M41S 

[90]. É possível observar que o MCM-41 e PABA-MCM-41 apresentaram um evento de 

perda de massa, em cada curva, na faixa de temperatura entre 26,74–133,59 °C e 38,50–

152,75 °C, respectivamente, que é atribuído à eliminação de água e solventes fisicamente 

adsorvidos aos materiais mesoporosos [91]. Mais dois eventos de perda de massa foram 

observados no PABA-MCM-41 (Figuras 29), o segundo evento entre 170,75–354,88 °C está 

relacionado à decomposição da matéria orgânica do PABA-Si enxertado nos poros do 

material mesoporoso funcionalizado, e o terceiro foi observado na faixa entre 372,45–750,00 

°C, o qual é atribuído à combustão da matéria orgânica residual do PABA-Si, bem como, à 

condensação de grupos silanóis adjacentes resultantes das ligações dos grupos siloxanos 

situados nos poros do material mesoporoso [81, 92-94]. Assim, pode-se inferir que a 

percentagem em massa de grupo funcionalizante PABA-Si, que foi enxertado ao material 

mesoporoso funcionalizado PABA-MCM-41, corresponde, aproximadamente a percentagem 

perdida nos dois últimos eventos, ou seja, 22,0 % de PABA-Si.   
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Figura 28: Curvas TG/DTG para o MCM-41 após a remoção do surfactante CTABr, utilizando 
atmosfera de nitrogênio e uma taxa de aquecimento de 10 °C min-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Curvas TG/DTG para o PABA-MCM-41 após a remoção do surfactante CTABr, 
utilizando atmosfera de nitrogênio e uma taxa de aquecimento de 10 °C min-1. 
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 A partir dessas observações é possível sugerir que o material mesoporoso 

funcionalizado PABA-MCM-41 é termicamente estável em temperaturas abaixo de 170 °C, 

podendo ser utilizado em processos de adsorção em que sejam necessários a elevação da 

temperatura.  

4.2 – Experimentos de Adsorção em Batelada 

4.2.1 – Efeito da concentração inicial 

 As Figuras 30 e 31 mostram o efeito da concentração inicial das soluções dos HPAs 

B[k]F, B[a]P e B[b]F adsorvidos pelos materiais mesoporosos MCM-41 e PABA-MCM-41, 

respectivamente. É possível observar que houve um aumento da quantidade adsorvida (qe) dos 

HPAs com o aumento da concentração inicial dos mesmos. No entanto, os valores de qe foram 

maiores na adsorção dos HPAs pelo PABA-MCM-41.  

 

Figura 30: Efeito da concentração inicial na adsorção do B[k]F (a), B[a]P (b) e B[b]F (c) pelo MCM-
41. Condições: 50 mg do MCM-41, 5 mL de solução de cada HPA (nas concentrações de 150, 200, 
500, 800 e 1000 µg L-1), tempo de contato de 24 h e agitação de 150 rpm. 
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Figura 31: Efeito da concentração inicial na adsorção do B[k]F (a), B[a]P (b) e B[b]F (c) pelo PABA-
MCM-41. Condições: 50 mg do PABA-MCM-41, 5 mL de solução de cada HPA (nas concentrações 
de 150, 200, 500, 800 e 1000 µg L-1), tempo de contato de 24 h e agitação de 150 rpm. 

4.2.2 – Efeito do tempo de contato 

 As Figuras 32 e 33 mostram o efeito do tempo de contato na adsorção do B[k]F, B[a]P 

e B[b]F pelo MCM-41 e pelo PABA-MCM-41, respectivamente. A partir da análise da Figura 

32, na adsorção dos HPAs B[k]F, B[a]P e B[b]F pelo MCM-41 é possível observar que o 

tempo de equilíbrio foi alcançado em aproximadamente 90 min, sendo que os valores de qe 

obtidos no equilíbrio foram de 12,49; 14,06 e 18,06 µg g-1, respectivamente, obedecendo a 

seguinte ordem crescente dos valores de qe : B[k]F < B[a]P < B[b]F. 
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Figura 32: Efeito do tempo de contato na adsorção do B[k]F (a), B[a]P (b) e B[b]F (c) pelo MCM-41. 
Condições: 50 mg do MCM-41, 5 mL de solução de cada HPA (200 µg L-1), tempo de contato entre 
0–300 min e agitação de 150 rpm. 

 Analisando a Figura 33, na adsorção do B[k]F, B[a]P e B[b]F pelo PABA-MCM-41, é 

possível observar que o tempo de equilíbrio também foi alcançado em praticamente 90 min, 

com valores de qe obtidos no equilíbrio de 22,51; 27,24 e 26,58 µg g-1, respectivamente. No 

entanto, a ordem crescente dos valores de qe foi B[k]F < B[b]F < B[a]P. Também, é possível 

observar que o material mesoporoso funcionalizado PABA-MCM-41 apresentou uma maior 

eficiência na adsorção dos HPAs que o material mesoporoso não funcionalizado MCM-41, 

haja vista que os valores de qe obtidos no equilíbrio para PABA-MCM-41 foram bem maiores 

que os obtidos para MCM-41. Com a funcionalização do MCM-41 foi verificado um aumento 

na eficiência de adsorção dos HPAs de 44,5; 48,4 e 32,0 %, respectivamente para o B[k]F, 

B[a]P e B[b]F. A partir destes resultados obtidos, apenas o PABA-MCM-41 foi utilizado nos 

demais testes de adsorção. 
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Figura 33: Efeito do tempo de contato na adsorção do B[k]F (a), B[a]P (b) e B[b]F (c) pelo PABA-
MCM-41. Condições: 50 mg do PABA-MCM-41, 5 mL de solução de cada HPA (200 µg L-1), tempo 
de contato entre 0–300 min e agitação de 150 rpm. 

4.2.3 – Efeito da temperatura 

A temperatura é um dos fatores importantes que podem influenciar em processos de 

adsorção, uma vez que afeta a taxa de adsorção de muitos processos. De acordo com 

Robinson et al. [95] e Ho e Mckay [96], a mobilidade e a energia cinética do adsorbato 

aumentam com a elevação da temperatura de adsorção. 

O efeito da temperatura aparece na constante cinética de adsorção. Experimentos 

realizados em três ou mais temperaturas diferentes podem ser usados para obtenção de suas 

correspondentes constantes cinéticas, as quais são utilizadas para calcular a energia de 

ativação do processo a partir da equação de Arrhenius abaixo [97-99]: 

                                                                                                

em que kads é a constante de velocidade de adsorção de 1ª ou 2ª ordem, A (s-1) é o fator de 

frequência de Arrhenius, Ea (kJ mol-1) é a energia de ativação do processo de adsorção, R é a 

constante dos gases (8,314 J mol-1 K-1) e T (K) é a temperatura absoluta. 
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 Com isso, um gráfico de ln kads em função de 1/T deve apresentar uma correlação 

linear com coeficiente angular igual a –Ea/R. A partir do coeficiente angular pode-se calcular 

a energia de ativação para o processo de adsorção. O fator de frequência de Arrhenius (A) é 

obtido a partir do coeficiente linear (ln A). 

 O efeito da temperatura de adsorção dos HPAs pelo material mesoporoso 

funcionalizado PABA-MCM-41 foi investigado nas temperaturas de 25, 35 e 45 °C. A partir 

da análise da Figura 34, para a adsorção do B[k]F nas três temperaturas, é possível observar 

que não houve aumento significativo da quantidade adsorvida do B[k]F com a elevação da 

temperatura de 25 para 35 °C, sendo que os valores de qe obtidos no equilíbrio foram de 22,51 

e 22,54 µg g-1, respectivamente. No entanto, foi observado um pequeno aumento do valor de 

qe (22,86 µg g-1) quando a temperatura de adsorção foi elevada para 45 °C.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Efeito da temperatura na adsorção do B[k]F pelo PABA-MCM-41 nas temperaturas de 25 
(a), 35 (b) e 45 °C (c). Condições: 50 mg do PABA-MCM-41, 5 mL de solução do B[k]F 
(concentração de 200 µg L-1), tempo de contato entre 0–300 min e agitação de 150 rpm. 

O mesmo comportamento também foi observado com a elevação da temperatura de 

adsorção do B[a]P pelo PABA-MCM-41 (Figura 35), haja vista os valores de qe encontrados 

de 27,24; 27,26 e 27,27 µg g-1, respectivamente para as três temperaturas estudadas. Assim é 

possível observar que não houve diferença significativa entre os valores de qe encontrados 

para as três temperaturas estudadas. No entanto, é possível observar a ocorrência de um 
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aumento significativo da quantidade adsorvida do B[a]P nos primeiros minutos de adsorção a 

partir da elevação da temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Efeito da temperatura na adsorção do B[a]P pelo PABA-MCM-41 nas temperaturas de 25 
(a), 35 (b) e 45 °C (c). Condições: 50 mg do PABA-MCM-41, 5 mL de solução do B[a]P 
(concentração de 200 µg L-1), tempo de contato entre 0–300 min e agitação de 150 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Efeito da temperatura na adsorção do B[b]F pelo PABA-MCM-41 nas temperaturas de 25 
(a), 35 (b) e 45 °C (c). Condições: 50 mg do PABA-MCM-41, 5 mL de solução do B[b]F 
(concentração de 200 µg L-1), tempo de contato entre 0–300 min e agitação de 150 rpm. 
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 A partir da análise da Figura 36, a qual nos mostra o efeito da temperatura na adsorção 

do B[b]F pelo PABA-MCM-41, é possível observar que houve um pequeno aumento do valor 

da quantidade adsorvida do B[b]F com a elevação da temperatura de 25, 35 e 45 °C, assim, os 

valores de qe encontrados no equilíbrio para as três temperaturas foram de 26,58; 27,37 e 

27,67 µg g-1, respectivamente.    

4.2.4 – Cinética de adsorção 

 A obtenção dos parâmetros cinéticos de adsorção é muito importante para uma melhor 

compreensão do mecanismo e da eficiência do processo de adsorção. Os modelos cinéticos de 

pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem são os dois modelos mais utilizados na literatura 

para a obtenção dos parâmetros cinéticos de adsorção [100]. O modelo cinético de pseudo-

primeira ordem é representado pela seguinte equação: 

                                                                                             

em que qt e qe são as quantidades dos HPAs (µg g-1) adsorvidos no tempo t e no equilíbrio, 

respectivamente, e k1 (min-1) é a constante de velocidade de adsorção de pseudo-primeira 

ordem. Pela integração da Equação (5) e aplicando as condições de contorno qt → 0 para t → 

0, quando qt → qt para t → t obtém-se a seguinte Equação: 

       (           )                                                                      

A partir desta Equação, os valores de qe e k1 podem ser encontrados por ajustes não-lineares. 

 O modelo cinético de pseudo-segunda ordem pode ser expresso pela seguinte equação: 

   
                                                                                        

em que k2 (g µg-1 min-1) é a constante de velocidade de adsorção de pseudo-segunda ordem. 

Dessa forma, aplicando as condições de contorno qt → 0 para t → 0, quando qt → qt para t → 

t e integrando a Equação (7) obtém-se a seguinte Equação: 
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A capacidade de adsorção no equilíbrio (qe(calc.)) e a constante de velocidade (k2) pode 

ser determinado experimentalmente a partir dos coeficientes angular e linear obtidos de um 

gráfico de qt em função de t.  Para este modelo, a taxa inicial de adsorção é descrita como: 

                                                                                                

em que hi (µg g-1 min-1) é denominada de velocidade inicial de adsorção [88, 101, 102]. 

 Os dados experimentais de adsorção dos HPAs pelos materiais mesoporosos MCM-41 

e PABA-MCM-41 foram confrontados com os dados obtidos pelos modelos cinéticos de 

pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem. A Figura 37 mostra os dados experimentais de 

adsorção dos HPAs B[k]F, B[a]P e B[b]P adsorvidos pelo MCM-41, sendo que a partir desta 

foi possível calcular os parâmetros cinéticos de adsorção, os quais estão resumidos na Tabela 

5 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Correlação dos dados cinéticos obtidos experimentalmente com os dados obtidos pelos 
modelos cinéticos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem na adsorção do B[k]F (a), B[a]P (b) e 
B[b]F (c) pelo MCM-41. 
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Tabela 5: Comparação dos dados cinéticos obtidos pelos modelos cinéticos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem na adsorção dos 
HPAs pelo MCM-41 

 

 

 

 

 

T é a temperatura em °C; qe(exp.) e qe(calc.) são as quantidades dos HPAs adsorvidos no equilíbrio, obtido experimentalmente e calculado, respectivamente; k1 e 
k2 são as constantes de velocidade de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem, respectivamente; r2 é o coeficiente de correlação linear; hi é a velocidade 
inicial de adsorção. 

  

 A partir da análise da Figura 37 e da Tabela 5, é possível observar que os dados cinéticos experimentais se ajustaram melhor ao modelo 

cinético de pseudo-segunda ordem, pois como é possível observar na Tabela 5, os valores dos coeficientes de correlação linear para este modelo 

foram maiores se comparado ao modelo de pseudo-primeira ordem. Também, as quantidades adsorvidas obtidas experimentalmente (qe(exp.)) 

estão bem próximos dos calculados a partir do modelo cinético de pseudo-segunda ordem (qe(cal.)), confirmando ainda mais o ajuste dos dados 

experimentais a este modelo. É possível ainda observar que os valores da constante k2 e de hi obedeceram a mesma ordem crescente observada 

para os valores de qe, ou seja, B[k] < B[a] < B[b]F. 

A Figura 38 mostra os dados experimentais de adsorção dos HPAs pelo PABA-MCM-41 confrontados com os modelos cinéticos de 

pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem. Os parâmetros calculados por esses modelos cinéticos estão resumidos na Tabela 6. 

 

T 
(°C) 

 
HPA 

qe (exp.) 

(µg g-1) 

Pseudo-primeira ordem  Pseudo-segunda ordem 

qe (calc.)  

(µg g-1) 
k1  

(min-1) 

 
r2 

 
 

qe (calc.)  

(µg g-1) 
k2  

(g µg-1 min-1) 
hi  

(µg g-1 min-1) 
 

r2 

25 
B[k]F 12,49 12,27 0,28 0,474  12,48 0,03 4,67 0,916 
B[a]P 14,06 13,68 0,42 0,448  14,00 0,08 15,68 0,895 
B[b]F 18,06 17,43 0,49 0,522  18,08 0,13 42,49 0,897 
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Figura 38: Correlação dos dados cinéticos obtidos experimentalmente com os dados obtidos pelos 
modelos cinéticos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem na adsorção do B[k]F (a), B[a]P (b) e 
B[b]F (c) pelo PABA-MCM-41. 

A partir da análise da Figura 38 e da Tabela 6, é possível observar que os dados 

cinéticos experimentais da adsorção dos HPAs B[k]F, B[a]P e B[b]F, pelo material 

mesoporoso PABA-MCM-41, melhores ajustaram-se ao modelo cinético de pseudo-segunda 

ordem, pois os valores dos coeficientes de correlação linear variaram entre 0,972–0,993; 

0,951–0,992 e 0,933–0,977, respectivamente, para a adsorção do B[k]F, B[a]P e B[b]F. E 

principalmente, de acordo com a Tabela 6, as quantidades adsorvidas obtidos 

experimentalmente (qe(exp.)) estão próximos aos valores obtidos a partir do modelo cinético de 

pseudo-segunda ordem (qe(cal.)). Assim, é possível observar que o aumento da temperatura 

favoreceu ao aumento dos valores de k2 e de hi para a adsorção dos três HPAs, ou seja, o 

processo de adsorção apresentou-se mais rápido com a elevação da temperatura. 
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Tabela 6: Comparação dos dados cinéticos obtidos pelos modelos cinéticos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem na adsorção 
dos HPAs pelo PABA-MCM-41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T é a temperatura em °C; qe(exp.) e qe(calc.) são as quantidades dos HPAs adsorvidos no equilíbrio, obtido experimentalmente e calculado, 
respectivamente; k1 e k2 são as constantes de velocidade de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem, respectivamente; r2 é o coeficiente de 
correlação linear; hi é a velocidade inicial de adsorção. 

 

T 
(°C) 

qe (exp.) 

(µg g-1) 

Pseudo-primeira ordem  Pseudo-segunda ordem 
qe (calc.)  

(µg g-1) 
k1  

(min-1) 
r2  

qe (calc.)  

(µg g-1) 
k2  

(g µg-1 min-1) 
hi  

(µg g-1 min-1) 
r2 

Benzo[k]Fluoranteno 
25 22,51 22,47 0,84 0,644  22,52 0,54 273,86 0,972 
35 22,54 22,49 0,89 0,627  22,55 0,70 355,95 0,993 
45 22,86 22,83 0,76 0,413  22,86 0,98 512,13 0,984 

Benzo[a]Pireno 
25 27,24 27,13 1,69 0,816  27,24 0,47 348,75 0,992 
35 27,26 27,19 2,14 0,693  27,25 1,09 809,39 0,978 
45 27,27 27,22 2,68 0,198  27,26 1,91 1.419,34 0,951 

Benzo[b]Fluoranteno 
25 26,58 26,55 0,78 0,414  26,58 0,95 671,17 0,977 
35 27,37 27,34 1,17 0,290  27,36 1,82 1.362,40 0,933 
45 27,67 27,66 1,27 0,618  27,67 3,90 2.985,95 0,959 



 

48 

 

Usando-se a Equação 4 (Equação de Arrhenius) e a partir dos valores de k2 obtidos nas 

diferentes temperaturas de adsorção dos HPAs pelo PABA-MCM-41 foi possível construir o 

gráfico de ln k2 em função de 1/T (Figura 39). Dele foi calculado a energia de ativação (Ea) e 

o fator de frequência de Arrhenius para os processos de adsorção dos HPAs, os quais estão 

resumidos na Tabela 7. A partir da análise da Figura 39 e dos valores de r2 obtidos com a 

correlação dos dados experimentais, é possível observar uma boa correlação linear dos dados. 

Dos resultados da Tabela 7 observa-se que os valores da energia de ativação (Ea) para o 

processo de adsorção do B[a]P e do B[b]F foram praticamente iguais e seus valores superiores 

ao encontrado na adsorção do B[k]F. Já os valores do fator de frequência de Arrhenius (A), 

que está relacionado com os choques entre as moléculas do adsorbato com o material 

mesoporoso adsorvente, seguiu a seguinte ordem crescente para a adsorção dos HPAs: B[k]F 

<< B[a]P < B[b]F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Gráfico de Arrhenius para adsorção do B[k]F (a), B[a]P (b) e B[b]F (c) pelo PABA-MCM-
41 em diferentes temperaturas de adsorção. 
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Tabela 7: Energia de ativação e fator de frequência de Arrhenius 
calculados na adsorção em diferentes temperaturas dos HPAs pelo 
PABA-MCM-41 

 

 

 

                               Ea é a Energia de ativação e A é o fator de frequência de Arrhenius 

4.2.5 – Isotermas de adsorção 

 Os dados experimentais de adsorção são geralmente descritos em termos de 

isotermas de adsorção, os modelos de isotermas mais comumente utilizados na literatura são 

os modelos de Freundlich e Langmuir. O modelo de isoterma de Freundlich é comumente 

utilizado em processos de adsorção em que não está restrita a formação de uma monocamada, 

bem como, sugere uma adsorção não-linear, com distribuição heterogênea dos sítios 

energéticos ativos e da interação entre as moléculas adsorvidas [45, 103-105]. Assim, o 

modelo de isoterma de Freundlich é dado pela seguinte Equação: 

                                                                                        

em que KF é capacidade de adsorção e n é a intensidade de adsorção.  

 O modelo de isoterma de Langmuir propõe uma adsorção não-linear em superfícies 

homogêneas, bem como ocorre a formação de uma monocamada na adsorção com interação 

entre as moléculas adsorvidas. Esse modelo também assume energias uniformes de adsorção 

na superfície [104, 106, 107]. O modelo de isoterma de Langmuir é dado pela seguinte 

Equação: 

                                                                                                         

em que Qmax é quantidade máxima de adsorção (µg g-1) e b (L µg-1) é uma constante  

relacionada com a energia de adsorção.  

 A Figura 40 apresenta as isotermas de adsorção construídas com os dados obtidos 

experimentalmente, a partir da adsorção dos HPAs pelo MCM-41 e pelos modelos de 

isotermas de Freundlich e Langmuir. Assim, os parâmetros obtidos pelos dois modelos de 

isotermas estão apresentados na Tabela 8. A partir da análise da Figura 40 e da Tabela 8 é 

possível observar que os dados experimentais se ajustaram melhor ao modelo de isoterma de 

HPA 
Ea 

(kJ mol-1) 
A 

x 106 (s-1) 
r2 

B[k]F 23,44 0,007 0,983 
B[a]P 55,34 2.444,240  0,982 
B[b]F 55,57 5.093,290  0,992 
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Langmuir, pois os valores dos coeficientes de correlação linear para este modelo foram 0,974; 

0,964 e 0,948 para a adsorção dos HPAs B[k]F, B[a]P e B[b]F, respectivamente. E os valores 

de Qmax foram, respectivamente, 97,04; 99,24 e 104,67 µg g-1 para a B[k]F, B[a]P e B[b]F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Correlação dos dados de equilíbrio obtidos experimentalmente com os dados obtidos pelos 
modelos de isoterma de Freundlich e Langmuir na adsorção do B[k]F (a), B[a]P (b) e B[b]F (c) pelo 
MCM-41. 

Tabela 8: Comparação dos dados de equilíbrio obtidos pelos modelos de isoterma de 
Freundlich e Langmuir na adsorção dos HPAs pelo MCM-41 

KF é a quantidade máxima de adsorção, n é a intensidade de adsorção, r2 é o coeficiente de correlação linear, Qmax e b 
são as constants de Langmuir.  

 A Figura 41 apresenta as isotermas de adsorção construídas com os dados obtidos 

experimentalmente a partir da adsorção dos HPAs pelo PABA-MCM-41 e pelos 

modelos de isotermas de Freundlich e Langmuir. Os parâmetros obtidos pelos dois 

HPA 
Freundlich  Langmuir 

KF   
(L g-1) 

1/n r2
F  

Qmax  

(µg g-1) 
b  

 (L µg-1) 
r2

L 

B[k]F 2,41 0,63 0,932  97,04 0,009 0,974 
B[a]P 4,74 0,55 0,904  99,24 0,017 0,964 
B[b]F 5,20 0,54 0,870  104,67 0,018 0,948 
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modelos de isotermas estão apresentados na Tabela 9. A partir da análise da Figura 41 e 

da Tabela 9 é possível verificar que os dados experimentais melhores se ajustaram ao 

modelo de isoterma de Langmuir, haja vista que os valores de r2
L para as temperaturas 

entre 25–45 °C variaram entre 0,916< r2
L < 0,925; 0,990< r2

L < 0,999 e 0,972< r2
L < 

0,992, respectivamente, para a adsorção do B[k]F, B[a]P e B[b]F pelo PABA-MCM-41. 

Também, é possível observar que os valores de Qmax aumentaram com a elevação da 

temperatura de adsorção e os valores encontrados para as três temperaturas foram, 

respectivamente, de 111,14; 111,47 e 113,05 µg g-1 para a adsorção do B[k]F, 118,19; 

122,74 e 122,97 µg g-1 para o B[a]P e de 121,93; 122,88 e 123,98 µg g-1 para o B[b]F. 

Por fim, é possível observar que os valores de b também aumentaram com aumento da 

temperatura de adsorção dos HPAs pelo material mesoporoso funcionalizado PABA-

MCM-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Correlação dos dados de equilíbrio obtidos experimentalmente com os dados obtidos pelos 
modelos de isoterma de Freundlich e Langmuir na adsorção do B[k]F (a), B[a]P (b) e B[b]F (c) pelo 
PABA-MCM-41. 
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Tabela 9: Comparação dos dados de equilíbrio obtidos pelos modelos de isoterma de Freundlich 
e Langmuir na adsorção dos HPAs pelo PABA-MCM-41 nas três temperaturas estudadas  

T 
(°C) 

Freundlich  Langmuir 
KF  

(L g-1) 
1/n r2

F  
Qmax  

(µg g-1) 
b  

(L µg-1) 
r2

L 

Benzo[k]Fluoranteno 
25 15,41 0,52 0,814  111,14 0,105 0,916 
35 18,66 0,47 0,796  111,47 0,130 0,925 
45 19,62 0,45 0,785  113,05 0,160 0,920 

Benzo[a]Pireno 
25 24,27 0,44 0,924  118,19 0,157 0,990 
35 28,71 0,41 0,934  122,74 0,224 0,999 
45 31,35 0,39 0,933  122,97 0,274 0,998 

Benzo[b]Fluoranteno 
25 20,25 0,49 0,905  121,93 0,136 0,972 
35 28,37 0,42 0,919  122,88 0,226 0,992 
45 32,65 0,39 0,906  123,98 0,297 0,987 

T é a temperatura em °C, KF é a quantidade máxima de adsorção, n é a intensidade de adsorção, r2 é o coeficiente de 
correlação linear, Qmax e b são as constants de Langmuir.  

4.2.6 – Parâmetros termodinâmicos  

 Os parâmetros termodinâmicos para o processo de adsorção dos HPAs pelo material 

mesoporoso PABA-MCM-41 é descrito através da isoterma de Langmuir. Com a constante de 

equilíbrio Keq obtida nas três temperaturas estudadas foi calculado os parâmetros 

termodinâmicos: ΔG, ΔH e ΔS. Isto a partir das Equações abaixo: 

             (    )                                                                          

                                                                                                     

Nas Equações acima, T é a temperatura em Kelvin e R (J mol-1 K-1) é a constante dos gases 

[108, 109]. Os valores de ΔH e ΔS foram obtidos a partir dos coeficientes angular e linear do 

gráfico de Van’t Hoff (Figura 42), respectivamente, construído a partir de ln Keq em função de 

1/T. Os valores calculados estão apresentados na Tabela 10.     
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Figura 42: Interpretação dos resultados de adsorção segundo a Equação de Van’t Hoff para adsorção 
do B[k]F (a), B[a]P (b) e B[b]F (c) pelo PABA-MCM-41. 

Tabela 10. Parâmetros termodinâmicos calculados a partir da adsorção dos HPAs pelo material 
mesoporoso PABA-MCM-41 em diferentes temperaturas de adsorção 

T: é a temperatura em °C, Keq é a constante de equilíbrio, ΔG é a energia livre de Gibbs, ΔH é entalpia e ΔS é a entropia. 

 A partir da análise da Tabela 10 é possível observar que os valores negativos do ΔG 

encontrados no processo de adsorção dos HPAs pelo adsorvente PABA-MCM-41 é um 

indicativo da natureza espontânea do processo de adsorção. 

T  
(°C) 

Keq 

x106 (L mol-1) 

ΔG  
(kJ mol-1) 

ΔH  
(kJ mol-1) 

ΔS  
(J mol-1 K-1) 

r2 

Benzo[k]Fluoranteno 
25 26,52 -42,35 

16,58 197,74 0,999 35 32,83 -44,32 
45 40,40 -46,30 

Benzo[a]Pireno 
25 39,77 -43,41 

21,83 218,91 0,963 35 56,49 -45,59 
45 69,12 -47,78 

Benzo[b]Fluoranteno 
25 34,34 -43,08 

30,86 248,11 0,954 35 57,07 -45,56 
45 75,00 -48,04 
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  O processo torna-se mais espontâneo à medida que é elevada a temperatura de 

adsorção, pois os valores de ΔG se tornaram mais negativos quando a temperatura foi 

elevada. Já os valores positivos de ΔS sugerem um aumento da desordem do sistema na 

interface adsorbato/adsorvente durante o processo adsortivo a partir da elevação da 

temperatura. Por fim, os valores positivos de ΔH encontrados indicam que os processos de 

adsorção são endotérmicos. 

4.3 – Regeneração do Material Mesoporoso Funcionalizado PABA-MCM-41 

 A Figura 43 apresenta o efeito do tempo de contato na adsorção do B[a]P pelo PABA-

MCM-41 e pelo PABA-MCM-41 após 1ª regeneração. A partir da análise da Figura 43 é 

possível observar que o tempo de equilíbrio permaneceu em aproximadamente 90 min, para 

PABA-MCM-41 regenerado, haja vista que o PABA-MCM-41 não perdeu eficiência na 

remoção do HPA B[a]P quando regenerado, sendo que os valores de qe obtidos no equilíbrio 

foram de 27,24 e 27,17 µg g-1, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Efeito do tempo de contato na adsorção do B[a]P pelo PABA-MCM-41 (a) e pelo PABA-
MCM-41 após 1ª regeneração. Condições: 50 mg do material mesoporosos, 5 mL de solução do B[a]P 
(200 µg L), tempo de contato entre 0–300 min e agitação de 150 rpm. 

Assim, é importante destacar a importância da obtenção do MCM-41 funcionalizado com o 

PABA modificado, pois com a funcionalização ocorreu um aumento da eficiência do mesmo 
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na remoção dos HPAs. O PABA-MCM-41 apresentou ótimas características para ser utilizado 

como adsorvente, ou seja, alta área superficial, alto volume de poros, sítios homogêneos de 

adsorção, estabilidade térmica, bem como, pode ser regenerado facilmente.  
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5 – CONCLUSÃO 

A síntese hidrotermal via o método da co-condensação mostrou-se eficiente na síntese 

do material mesoporoso funcionalizado com o ligante ácido 4-aminobenzóico modificado 

com o isocianato3(trietoxisilano)propil. Os materiais mesoporosos MCM-41 e PABA-MCM-

41 sintetizados apresentaram mesoestruturas hexagonal típica da família M41S, isoterma do 

tipo IV, histerese do tipo H1, distribuição uniforme do tamanho de mesoporos, alta área 

superficial e estabilidade térmica.  

A cinética de adsorção dos HPAs B[k]F, B[a]P e B[b]F pelo MCM-41 e PABA-

MCM-41 foi relativamente rápida, atingindo o equilíbrio em aproximadamente 90 min, sendo 

que os incrementos das concentrações favoreceram a aumentos das quantidades adsorvidas, 

no entanto, o PABA-MCM-41 apresentou uma maior eficiência na adsorção dos HPAs. A 

cinética de adsorção seguiu o modelo não-linear de pseudo-segunda ordem e as isotermas 

obtidos foram mais adequadas ao modelo teórico de Langmuir.  

O aumento na temperatura de adsorção favoreceu a um aumento da constante cinética 

de adsorção e da taxa inicial de adsorção dos HPAs pelo PABA-MCM-41. Haja vista que os 

parâmetros termodinâmicos calculados indicaram um processo de natureza espontânea, 

endotérmico e com tendência á desordem do sistema adsorvente/adsorbato. Assim, o PABA-

MCM-41 pode ser utilizado como material adsorvente para remoção de hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos semelhantes ao estudo, presentes em águas superficiais ou residuais.  
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6 – PERSPECTIVAS  

 Sintetizar o material mesoporoso MCM-41 e o material mesoporoso funcionalizado 

PABA-MCM-41 a partir da utilização da sílica extraída da CCA como fonte alternativa 

de sílica; 

 

 Utilizar o material mesoporoso MCM-41 e o material mesoporoso funcionalizado PABA-

MCM-41 como adsorvente na remoção de HPAs.  

 

 Utilizar o MCM-41 e o PABA-MCM-41 e tanino como “oxygen scavenger” na produção 

de hidrogênio pela decomposição fotoquímica da água. 
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8 – ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Curva de calibração para o benzo[k]fluoranteno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Curva de calibração para o benzo[a]pireno. 
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Figura 46: Curva de calibração para o benzo[b]fluoranteno. 

 

Figura 47: Cromatograma obtido na determinação do benzo[k]fluoranteno. 
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Figura 48: Cromatograma obtido na determinação do benzo[a]pireno. 

 

 

 

Figura 49: Cromatograma obtido na determinação do benzo[b]fluoranteno. 


