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Resumo: O estudo de novos materiais tem crescido em várias áreas, dentre elas podemos destacar 
os materiais adsorventes, que nesse trabalho tem a função principal de clarificação do óleo residual 
gerado em bares. Esse estudo é de clara importância pois em 2005 foi incentivado pelo governo o 
uso de biocombustível, biodiesel, que deve obedecer as regulamentações da Agência Nacional do 
Petróleo e biocombustíveis (ANP), dentre esses parâmetros consta ser límpido e isento de impurezas. 
O presente trabalho estudou a obtenção dos materiais adsortivos obtidos pela casca do carvão de 
arroz e bagaço da cana de açúcar e estudo de suas propriedades, além da caracterização do óleo e 
obtenção do biodiesel. O material foi comparado a peneira molecular zeólita Y, assim como o 
biodiesel produzido e verificou-se que apesar da acidez dos sítios zeolíticos a conversão do óleo à 
biodiesel foi eficaz, para o óleo clarificado com carvão da casca de arroz e o bagaço da cana de 
açúcar, havendo pouca influência na obtenção do biocombustível. 
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INTRODUÇÃO 
 
O óleo de soja vem sendo amplamente 
empregado em vários usos, dentre eles 
destaca-se o seu uso como matéria-prima 
responsável para a produção de biodiesel pela 
reação de transesterificação.  
Uma alternativa para a produção deste 
combustível é a reutilização do óleo de soja 
usado, porém este óleo apresenta muitas 
impurezas como matéria orgânica oxidada, 
peróxidos, água, sólidos em suspensão entre 
outros. Para isto, torna-se necessário o uso de 
adsorventes para a clarificação deste óleo e 
possível reutilização para que não seja 
lançado em rios e lagos, contaminando estes 
corpos d’água. Então, materiais (Cinzas da 
casca de arroz , Cinzas do bagaço da cana-de 
açúcar e a Zeólita Y) com capacidade 
adsortiva foram estudados, como peneiras 
moleculares, resinas de troca iônicas entre 
outros. 
A zeólita é uma peneira molecular muito 
estudada, sendo um aluminossilicato 
constituída basicamente de sílica (SiO2) e 
alumina (Al2O3). As cinzas da casca de arroz e 
do bagaço da cana-de-açúcar são constituídas 
basicamente por carvão amorfo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O óleo analisado foi coletado na cantina do 
CEFETES. 
As cinzas da casca de arroz e do bagaço da 
cana-de-açúcar são constituídas basicamente 

por carvão amorfo analisado pela técnica de 
Difração de raio X (DRX). 
 

Tabela 1: Análise da área específica das amostras 

 

A área da superfície específica da Zeólita é 
maior que os demais materiais, esse fator 
possibilita resultados melhores para a 
mesma, pois com uma área superficial maior 
terá seu caráter adsortivo ampliado.  Porém, 
o tamanho de seu poro é o menor o que pode 
acarretar uma diminuição de sua eficiência 
no processo de adsorção, dependendo do 
material a ser adsorvido em sua superfície. 
Já as cinzas do bagaço de cana-de-áçucar 
(CBCA) e as cinzas da casca de arroz (CCA) 
apresentaram um tamanho de poro maior, 
porém áreas superficiais específicas 
menores. 

 
 

Material Adsortivo Área da 
superficial 

específica (m2/g) 

Tamanho do 
poro (Å) 

Cinzas da casca de 
arroz 

33, 420 16, 610 

Cinzas do bagaço 
da cana-de-açúcar 

2, 266 16, 830  

Zeólita 441, 900 3, 625 
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Figura 1: Dados do índice de acidez do óelo de fritura (OFCCA1 = 
Óleo de fritura com casca de arroz 1; OFCCA2 = Óleo de fritura 
com casca de arroz 2; OFCB1= Óleo de fritura com bagaço d 
cana-de-açúcar1; OFCB2= Óleo de fritura com bagaço de cana-
de-açúcar 2; OFZ1= Óleo de fritura com zeólita1 e OFZ2= Óleo de 
fritura com zeólita 2)O índice de acidez do óleo de soja usado sem 
clarificação foi de 0,78 mg/ g. Obs:.As amostras identificadas com 
o numero 1 são amostras que sofreram agitação por um tempo de 
24 horas. As amostras com identificação número 2 são amostras 
que permaneceram em repouso por 24 horas. 
 
A zeólita apresentou maior índice de acidez, 
isso pode ter ocorrido, pois o tamanho de seu 
poro é menor que os demais, havendo 
diferenças então na eficiência de seu sítio. A 
CBCA apresentou o menor índice de acidez, 
esse fato pode ser explicado pelo tamanho de 
seu poro que é muito maior que o da zeólita e 
praticamente do mesmo tamanho da casca do 
arroz. 

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

40

50

60

70

G
ra

u 
de

 c
la

rif
ic

aç
ão

 %

 CCA1
 CCA2
 CBCA1
 CBCA2
 Z1
 Z2

 
Figura 2: Dados Grau de clarificação do óelo de fritura com os 
respectivos adsorventes (OFCCA1 = Óleo de fritura com casca de 
arroz 1; OFCCA2 = Óleo de fritura com casca de arroz 2; OFCB1= 
Óleo de fritura com bagaço d cana-de-açúcar1; OFCB2= Óleo de 
fritura com bagaço de cana-de-açúcar 2; OFZ1= Óleo de fritura 
com zeólita1 e OFZ2= Óleo de fritura com zeólita 2) 
Obs:.As amostras identificadas com o numero 1 são amostras que 
sofreram agitação por um tempo de 24 horas. As amostras com 
identificação número 2 são amostras que permaneceram em 
repouso por 24 horas. 

 

De acordo com a figura 2 nota-se que o grau 
de clarificação das amostras tratadas com 
cinzas do bagaço da cana-de-açúcar 
apresentaram um grau de clarificação melhor 
que a demais. Os sítios ativos a base de 
carvão ativo da cana de açúcar mostraram 
maior eficiência na adsorção das impurezas 
do óleo, Em segundo lugar, porém com 
resultados não tão distantes encontram-se as 
amostras contendo as cinzas da casca arroz, 
cuja composição é a base de silicatos. Por 

último encontra-se a zeólita, cujos microporos 
não atingiram a eficiência máxima na 
adsorção das amostras. 
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Figura 3: Dados de conversão do óleo de fritura em Biodiesel 
(OFCCA1 = Óleo de fritura com casca de arroz 1; OFCCA2 = Óleo 
de fritura com casca de arroz 2; OFCB1= Óleo de fritura com 
bagaço d cana-de-açúcar1; OFCB2= Óleo de fritura com bagaço 
de cana-de-açúcar 2; OFZ1= Óleo de fritura com zeólita1 e OFZ2= 
Óleo de fritura com zeólita2  Obs:.As amostras identificadas com o 
numero 1 são amostras que sofreram agitação por um tempo de 
24 horas. As amostras com identificação número 2 são amostras 
que permaneceram em repouso por 24 horas. 
 

O rendimento do óleo pré-tratado com os 
materiais adsortivos convertido em biodiesel 
foi calculado baseado na técnica de RMN e os 
valores estão na figura 3. O melhor resultado 
foi da amostra contendo a zeólita Y. 
 
CONCLUSÃO 
No papel desempenhado pelos materiais 
adsortivos, as cinzas do bagaço da cana-de-
açúcar apresentaram um melhor desempenho 
na remoção de impurezas contidas nas 
amostras de análise, tais quantificações foram 
comprovadas pelos valores obtidos quanto à 
clarificação, além do estudo superficial do 
material que forneceu importantes 
informações nos testes realizados Além disso, 
a cinza do bagaço se torna viável 
economicamente, pois pode ser adquirida em 
lanchonetes, além do grande estímulo do 
Brasil como produtor de etanol a partir da 
cana-de-açúcar o que irá gerar uma grande 
quantidade de resíduos. Além disso, os 
clarificantes não influenciaram na obtenção do 
biodiesel, pois obteve-se rendimentos 
próximos a 80%, podendo ser otimizada a 
reação.  
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