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Resumo: O objetivo principal deste projeto foi verificar a possibilidade de obtenção de sílica ativa de 
alta pureza a partir da cinza de casca de arroz, resíduo industrial de elevada produção anual, através 
de lixiviação ácida e posterior queima, removendo assim o teor de impurezas e elevando o conteúdo 
existente de sílica. Foram utilizados como parâmetros para o projeto dados obtidos através da 
realização de duas etapas de tratamento: química e térmica. Para a etapa química foram empregadas 
três soluções ácidas diferentes: 1) lixiviação ácida com água-régia - HCl:HNO3 - 3:1, v:v - seguida de 
nova lixiviação ácida com solução piranha - H2SO4:H2O2, 2:1, v:v); 2) lixiviação ácida com HCl  e 
H2SO4 10% v. e 3) lixiviação 10% de HCl e 10% de H2SO4. Depois de lixiviadas, segundo cada 
solução química, as cinzas foram tratadas termicamente a 600ºC durante 3 h com taxa de 
aquecimento de 5ºC/min. e atmosfera ao ar. Os resultados mostram que é possível a obtenção do 
produto proposto.  
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 INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento tecnológico, aliado à necessidade de responder às exigências de uma 
sociedade atual cada vez mais consumista, tem conduzido a um aumento da produtividade industrial. 
O volume de resíduos daí decorrente tem crescido de forma incontrolável e os níveis de poluição 
assumem dimensões alarmantes. Com uma produção de aproximadamente 12,6 milhões de ton de 
arroz em casca na safra 2008/2009 [1] as empresas produtoras geraram neste período 2,9 milhões 
de ton de casca de arroz que, devido ao seu alto poder calorífico (16720 kJ/kg) são geralmente 
queimada como fonte alternativa de calor na geração de gases quentes para a secagem do próprio 
cereal nas usinas de beneficiamento do grão [2,3]. Considerando que do total de arroz colhido, 23% 
correspondem à casca e 4% correspondem à cinza [2,3], 0,5 milhões de ton de cinza de casca de 
arroz (CCA) foram geradas apenas nesta safra. Com base nestes valores, a reutilização deste 
resíduo é justificável e de interesse para o desenvolvimento de trabalhos que busquem reaproveitar 
este material que é rico em sílica (de 95 a 98% de sílica no estado amorfo obtida após decomposição 
da matéria orgânica [4]) e de grande volume, o qual compromete o meio ambiente, já que as cinzas 
são de difícil degradação e com pouquíssimos nutrientes para o solo. A produção de sílica ativa a 
partir CCA é, portanto, uma fonte alternativa para solucionar o problema da disposição das cinzas no 
meio ambiente, além de gerar um produto de maior valor agregado sem que haja um novo resíduo.  
  
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Quando analisada macroscopicamente, Figura 1 (a), a CCA empregada nesta pesquisa apresenta 
coloração preta, com algumas partículas de cor cinza claro resultantes da maior oxidação do carbono 
durante a queima. Conforme exposto por Santos [2], a casca de arroz queimada parcialmente gera 
uma cinza com teor de carbono mais elevado e, em conseqüência, de coloração preta; quando 
inteiramente queimada, resulta em uma cinza de cor acinzentada, branca ou púrpura, cuja cor é 
fortemente dependente das impurezas presentes e das condições de queima. Quando analisada por 
fluorescência de raios X, a CCA mostra ser constituída por um percentual de aproximadamente 70% 
de SiO2, tendo como principais impurezas óxidos alcalinos e alcalino-terrosos, dentre eles sódio, 
potássio, cálcio, magnésio, ferro, cobre, manganês e zinco. Diferenças na composição pode ser 
resultado de condições culturais, fatores geográficos, ano da colheita, preparação da amostra e 
métodos de análise [3,4]. Quando analisada por difração de raios X, a CCA in natura apresenta um 
difratograma normalmente associado a fases amorfas, isto é, formado somente por um halo de baixa 
intensidade entre 15 e 30° (2), sem picos associados à presença de fases cristalinas. 



 

 

    

                                   
 
Figura 1 – Amostras de CCA: a) in natura; b) CCA lixiviada com água-régia e solução piranha; c) 
CCA lixiviada com HCl e H2SO4 10% v.; d) CCA lixiviada com 10% v. de HCl e 10% de H2SO4 v., 
e) Sílica obtida após lixiviação (água-régia e solução piranha) e queima; f) Sílica obtida após 
lixiviação (HCl e H2SO4 10% v.) e queima e g) Sílica obtida após lixiviação (10% v. de HCl e 10% 
de H2SO4 v.) e queima. 

 
Quando as CCA entram em contato com a solução ácida ocorre reação química entre esta e os 
óxidos metálicos, os quais são dissociados, solubilizados e posteriormente removidos pelas lavagens 
subseqüentes, resultando em uma cinza livre de sais, porém com elevado conteúdo de matéria 
orgânica, evidenciado pela coloração preta predominante, Figura 1 (b, c, d). 
Para que este conteúdo de matéria orgânica seja eliminado, as amostras lixiviadas foram queimadas 
com o objetivo de remover a maior quantidade possível de matéria orgânica por combustão, e, desta 
forma aumentar o percentual de sílica.  
Os resultados obtidos mostram que todas as rotas propostas proporcionaram um aumento 
significativo na porcentagem se sílica presente, já que todas apresentaram colorações semelhantes, 
Figuras 1 (e, f, g). No entanto, a rota onde a CCA foi lixiviada com água-régia e solução piranha 
apresentou coloração cinza mais claro que as demais, este fato se deve provavelmente a maior 
concentração ácida desta lixiviação, o que promoverá maior remoção dos sais presentes e maior 
purificação da sílica.    
 
CONCLUSÃO 
 
Portanto, pode-se concluir que é possível obter sílica ativa a partir da cinza de casca de arroz, pois a 
mesma é obtida de forma simples e sem necessidade de grandes equipamentos e processos. Assim 
através de procedimentos simples, é possível transformar rejeitos industriais em produtos úteis e 
evitar danos ao meio ambiente. 
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