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Resumo: O presente trabalho estudou o uso de  novos catalisadores heterogêneos à partir da casca 
de arroz que são: o carvão quimicamente ativado (CA) e as cinzas da casca de arroz (CCA), 
empregados nas reações de tranesterificação e esterificação para obtenção do Biodiesel  Desta 
forma, obteve-se o carvão ativado da casca de arroz pelo tratamento químico da casca de arroz com 
hidróxido de sódio e as cinzas pela calcinação da casca de arroz, o material foi caracterizado por 
área espeífica BET, obtendo 140 e 33,42 m

2
/ g respectivamente. Além de DRX para verificação das 

fases, sendo comprovada a fase amorfa e posteriormente o material foi empregado na reação de 
esterificação e transesterificação, sendo razão álcool e óleo/ ácido oléico 1:6 (transesterificação) e 1:3 
(esterificação). As conversões obtidas para a reação de esterificação foram de  43,3% para as cinzas 
da casca de arroz e 32,8% para o carvão ativado,  na reação de transterificação os rendimentos 
foram muito baixos usando ambos catalisadores. 
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INTRODUÇÃO 
 
O biodiesel é um combustível biodegradável e 
derivado de fontes renováveis, que pode ser 
obtido por diferentes processos tais como o 
craqueamento, a esterificação ou pela 
transesterificação. As reações de esterificação 
e transesterificação podem ser catalisadas por 
sítios ácidos ou básicos, em meio homogêneo 
ou heterogêneo(DOSSIN, 2006). 
Para ultrapassar os problemas presentes no 
sistema de catálise homogênea (tipicamente 
com hidróxido de sódio ou hidróxido de 
potássio), atualmente em uso, vários autores 
sugerem a aplicação de catalisadores  
heterogêneos. 
Alguns catalisadores heterogêneos vêem 
sendo testados neste tipo de reação como 
KNO3/Al2O3, Na/NaOH/γAl2O3, hidrotalcitas 
calcinadas entre outros (XIE e colaboradores, 
2006; SERIO e colaboradores, 2006). 
Este presente trabalho estuda a síntese de 
novos catalisadores heterogêneos obtidos a 
partir da casca de arroz ( Cinzas e carvão 
quimicamente ativado com hidróxido de sódio). 
Esses catalisadores apresentam baixo custo,  
pois trata-se de um rejeito industrial, sendo 
essa uma grande vantagem para processos 
em grande escala.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As cinzas da casca de arroz e o carvão 
ativado são constituídos basicamente por 

carvão amorfo analisado pela técnica de 
Difração de raio X (DRX). 
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Figura 1 – DRX do carvão ativado (CA) e da 
cinza da casca de arroz (CCA). 

 
 

O DRX obtido para o CA, Figura 1, mostra a 
formação de um pico alargado típico de 
estruturas amorfas no caso do carvão (CA). 
No caso das cinzas da casca de arroz (CCA), 
nota-se a formação da sílica na fase amorfa e 
na forma da α-cristobalita, esse fato ocorre 
possivelmente pela presença do potássio na 
amostra que diminui o ponto de fusão da 
mesma, conseqüentemente a sílica passa a 
fundir à temperaturas mais baixas e formando 
estruturas cristalinas. 
O volume de poros foi calculado de acordo 
com o método BJH para materiais 
microporosos e mesoporosos, como verificou-
se pelas áreas obtidas na tabela 1.  
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Tabela 1 – Resultados da área específica e 

volume de poros das amostras. 

Amostra Área específica 

(m2/g) 

Volume de 

poros (cm3/g) 

CA 140 0,25 

CCA 33, 42 1, 186 x10
-2

 

 
Pela tabela 1, nota-se que tanto o volume de 
poros e a área do CA quimicamente com 
NaOH são maiores que as CCA. 
Os rendimentos das reações de esterificação 
e transesterificação com os catalisadores 
analisados (CA e CCA) foram caclulados 
através da ressonância magnética nuclear 
(RMN) de prótons (tabela 2) 
 
Tabela 2 – Rendimento das reações de 
transesterificação e esterificação catalisadas 
com CCA e CA. 
 

Catalisador Esterifi- 
cação (%) 

Transesterifi-
cação (%) 

CCA 43.3 - 

CA  32.8 - 

 
A CCA apresentou um rendimento maior na 
reação de esterificação que o CA, pois a 
reação em condições ácidas possui um maior 
favorecimento uma vez que as cinzas não 
foram tratadas com hidróxido de sódio. Apesar 
do carvão possuir volume de poros e área 
específica maiores que a das cinzas ele foi 
tratado com NaOH o que reduziu a acidez e a 
atividade catalítica desse material, para 
reação de transesterificação os resultados 
foram mito baixos. 
  
CONCLUSÃO 
 
A tendência do aproveitamento integral de 
resíduos como a casca de arroz é uma 
necessidade cada vez maior na indústria 
moderna, devido à crise energética mundial e 
à busca de fontes alternativas de energia 
renovável como o biodiesel faz com que cada 
vez mais se utlize materiais de baixo custo e 
rejeito como catalisadores das reações de 
esterificação e transesterificação. 
Pode-se então notar que um dos produtos 
obtidos da casca de arroz, o carvão 
quimicamente ativado com hidróxido de sódio, 
apresentou um maior volume de poros e uma 
maior área superficial que a cinzas da casda 
de arroz, isso devido a estrutura formada pelo 
material carbonoso. 

Na análise dos difratogramas de raios –X 
notou-se que o carvão ativado é composto 
basicamente  por matéria amorfa, visto que 
seus picos são alargados e sua estrutura é 
desordenada. As cinzas mostraram a 
presença da sílica na fase amorfa e da α-
cristobalita. 
Para a reação de transesterificação o carvão 
quimicamente ativado não apresentou 
eficiência catalítica, pois no teste de 
ressonânica magnética nuclear de prótons, 
notou-se que o rendimento foi próximo de zero 
para o catalisador. 
Para a reação de esterificação, as cinzas 
apresentaram maior eficiência catalítica que o 
carvão ativado apesar do mesmo possuir 
maior volume de poros e maior área 
superficial. As cinzas possuiam sítios mais 
ácidos que do carvão que foi tratado com 
NaOH e isso aumentou a eficiência catalítica 
das cinzas, já que as reações de esterificação 
se desenvolvem com melhor desempenho e 
meio ácido em torno de 43% 
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