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Resumo – A fim de se obter sílica (SiO2) de elevada pureza a partir de Casca de Arroz (CA), foram realizados 

tratamentos químicos e térmicos adequados para eliminar a matéria orgânica e impurezas presentes neste 

resíduo. Sendo assim, efetuou-se uma caracterização inicial da CA in natura para averiguar suas características 

e, então, esta CA foi submetida a rotas de lixiviação ácida com reagentes e procedimentos distintos, com a 

posterior calcinação e análises das amostras obtidas. Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), Fluorescência 

de Raios-X (FRX), Difração de Raios X (DRX), Análise Térmica Diferencial e Termogravimétrica (ATD/TG), 

foram alguns dos métodos utilizados para caracterizar as amostras visando à avaliação de algumas propriedades. 

Ao final dos procedimentos, obteve-se sílica amorfa, muito branca, fina e com elevada pureza. Verificou-se 

também que os melhores resultados foram obtidos com a lixiviação que utilizou ácido clorídrico (HCl 10%v.) 

por gerar amostras com maior pureza (% SiO2 = 96,44%) e bom amorfismo. 

 

Palavras-chave: casca de arroz (CA), lixiviação ácida, calcinação, sílica (SiO2).  

 

 

Abstract - In order to obtain silica (SiO2) of high purity from rice husk (RH), chemical and thermal proper 

treatments were carried out for eliminating impurities and organic matter contained in this residue. Therefore, it 

was performed an initial characterization of RH to ascertain its features and then this RH was subjected to routes 

with different reagents and procedures of acid leaching, with the subsequent calcination and analysis of the 

samples. Scanning Electron Microscope (SEM), X-ray fluorescence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD), 

Thermogravimetric and Differential Thermal Analysis (DTA / TGA), were the methods used to characterize the 

samples for evaluating some properties. At the end of proceedings, the silica obtained were amorphous, white, 

thin and with high purity. Also, the best results were obtained with the leaching following the second route, 

using hydrochloric acid (HCl 10% v.), for allowing greater purity (%SiO2 = 96.44%) and good formlessness. 
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INTRODUÇÃO 

A casca de arroz (CA) é um revestimento fibroso ou capa protetora formada durante o 

crescimento do grão de arroz e removida durante o refino. Apresenta características como 

fibrosidade, difícil degradabilidade, baixa densidade, grande volume e baixo valor comercial, 

pois a SiO2 e as fibras contidas não possuem valor nutritivo e por isso não são usadas na 

alimentação humana ou animal. [1, 4]. 

Com base nestes aspectos, várias pesquisas têm sido realizadas relatando o potencial da 

CA como fonte de SiO2, composto químico extremamente importante. De maneira que, 

extraindo a matéria orgânica e alguns elementos indesejáveis, a reutilização desse resíduo 

permite a obtenção de SiO2 no estado amorfo, de baixa granulometria e com elevada pureza 

(> 95%). [1-5]  

Para isso, faz-se alguns tratamentos físico-químicos com soluções ácidas diferentes e 

após a devida caracterização pode-se comprovar a veracidade dos fundamentos teóricos.  



 

 

 

 

Sendo assim, esta sílica a ser obtida abrange diversas aplicações, principalmente na 

indústria cerâmica e da construção civil, podendo ser utilizada para produção de pigmentos 

cerâmicos, vidros, refratários, tubos cerâmicos, isolantes térmicos, abrasivos, cimentos, 

argamassas, materiais avançados (SiC, Si3N4, Mg2Si), zeólitos, e ainda como substitutos da 

sílica ativa ou microssílica na formulação de concretos de alto desempenho. [1-5]  

 

  

METODOLOGIA 

 

Obtenção do resíduo. A casca de arroz utilizada neste trabalho foi fornecida pela Indústria e 

Comércio de Arroz Fumacense (Morro da Fumaça, SC).  

 

Preparação da sílica. Para remoção das impurezas metálicas responsáveis pela diminuição 

da pureza da sílica foram utilizadas duas rotas de lixiviação ácida (tratamento químico). 

Na 1ª rota, 30g de CA foram inicialmente submetidas à lixiviação ácida em 400 ml de 

água-régia (HCl:HNO3 3:1, v:v) sob constante agitação durante 1h. As CA lixiviadas foram 

devidamente lavadas com água destilada para a eliminação dos íons dissolvidos e do excesso 

de ácido utilizado. Após esta etapa, as CA já lavadas foram novamente lixiviadas em 180 ml 

de solução piranha (H2SO4:H2O2, 2:1, v:v) durante 30 min a 90ºC sob agitação constante e, 

posteriormente, também lavadas com água destilada.  

Na 2ª rota, 30g de CA foram submetidas à lixiviação ácida, porém em três soluções 

diferentes sendo que para cada uma dessas soluções foi seguido o mesmo procedimento. 

Primeiramente, 30g de CA em um béquer de 1L, foram submetidas à lixiviação em 500 ml de 

soluções de HCl 10% v., permanecendo 2h sob fervura com agitação manual a cada 20 min e 

reposição da solução ácida após 1h de fervura. Depois de retiradas das soluções ácidas, as CA 

lixiviadas também foram lavadas. Adotando esse mesmo procedimento, 30g de CA foram 

colocadas em outro béquer de 1L, submetidas à lixiviação em 500 ml de H2SO4 10% v. e 

posterior lavagem. Para finalizar os testes, seguindo o mesmo procedimento, 30g de CA 

foram sujeitas à solução contendo uma mistura ácida (10% de HCl e 10% de H2SO4), 

seguidas de lavagem das CA lixiviadas.  

Em seguida, cada amostra foi submetida à secagem em estufa durante 110ºC para 

eliminação da água residual. Depois de secas, as quatro amostras foram submetidas à queima 

em forno elétrico (mufla) com taxa de aquecimento de 5ºC/min e atmosfera oxidante (ao ar), 

permanecendo na temperatura máxima proposta (600ºC) durante 3 h. 

 

Caracterização. Amostras da CA in natura (sem tratamentos) foram submetidas a algumas 

análises por meio de técnicas de caracterização tais como: Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV), Fluorescência de raios-X (FRX), Análise Térmica Diferencial e 

Termogravimétrica (ATD/TG) e Difração de raios-X (DRX). As amostras obtidas após os 

tratamentos (lixiviação e calcinação) foram analisadas apenas pelas técnicas de DRX e FRX. 

A análise por ATD/TG foi realizada no Laboratório de Redução do IFES, com o 

equipamento modelo STA 449 F3 – Júpiter, da marca NETZSCH, com fluxo de argônio. As 

demais análises para caracterização das amostras (MEV, FRX e DRX) foram realizadas no 

Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG).  

 

 



 

 

 

 

RESULTADOS 

Primeiramente, a CA in natura (Figura 1) foi submetida a algumas análises. As 

micrografias, obtidas por meio de MEV, mostram as principais camadas estruturais desta CA: 

a epiderme interna (Figura 2), e a epiderme externa (Figura 3). 
 

 

A análise química por FRX determinou os elementos que estão compondo o material, 

mostrando um teor inicial de SiO2 de 18,35%, conforme a Tabela 1. A ATD/TG mostrou que 

houve uma pequena diminuição inicial de massa com uma seguinte grande perda de massa.                                             
 

Tabela 1. Análise por FRX da CA in natura. 

          
Figura 4. ATD/TG da CA in natura. 

 

Após a análise preliminar, foram realizados os procedimentos de lixiviação ácida da 

CA, em que se observou o escurecimento da mesma ocorrendo uma diminuição das partículas 

(aumento da área de superfície específica – ASE). Assim, as amostras foram posteriormente 

calcinadas, obtendo-se uma sílica muito branca (Figura 5).  
    

 

       

       
 

Figura 5. Comparação entre a CA após a 

lixiviação (escura) e a sílica obtida após a 

queima (branca) da CA lixiviada com os 

diferentes reagentes: (a) água-régia 

(HCl:HNO3, 3:1, v:v) e solução-piranha 

(H2SO4:H2O2, 2:1, v:v); (b) HCl 10%v.; (c) 

H2SO4 10% v.; (d) Mistura ácida (10 % de 

HCl e 10% de H2SO4). 
 

  O DRX comprovou que esta sílica obtida apresenta-se amorfa, uma vez que não apresenta 

picos relevantes associados à presença de fases cristalinas, conforme a Figura 6. 
 

         
Figura 1. Imagem foto- 

gráfica da CA in natura. 

Figura 2. Micrografia (MEV) da 

seção longitudinal desta CA. 

Figura 3. Micrografia     

(MEV) superficial da CA. 

(a)           (b)            (c)            (d) 



 

 

 

 

  
Figura 6. Difratogramas de raios X (DRX) das amostras de sílica obtidas após os 

procedimentos experimentais realizados: (A) CA in natura; (B) 1ª Rota: CA lixiviada com 

água-régia (HCl: HNO3 3:1, v:v) e solução-piranha (H2SO4: H2O2, 2:1, v:v); (C) 2ª Rota: CA
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lixiviada com HCl 10%v.; (D) 2ª Rota: CA lixiviada com Mistura ácida (10 % de HCl e 10% 

de H2SO4); (E) 2ª Rota: CA lixiviada com H2SO4 10% v. 
                                           
Por fim, tem-se o resultado da análise química para as amostras de sílica (A), (B), (C), 

(D) e (E), em que se observa, principalmente, a %SiO2 obtida para cada uma. 
 

Tabela 2. Composição química (FRX) das amostras de sílica obtidas após os 

procedimentos experimentais realizados. 

Amostras 
Composição em Óxidos (% em massa) 

SiO2 K2O P2O5 CaO MnO Fe2O3 

(A) 90,91% 3,91% 1,36% 1,97% 0,55% 0,29% 

(B) 91,90% 0,48% < 0,01% 0,46% < 0,01% 0,13% 

(C) 96,44% < 0,01% < 0,01% 0,12% < 0,01% 0,10% 

(D) 92,48% < 0,01% < 0,01% 0,39% < 0,01% 0,08% 

(E) 94,50% < 0,01% < 0,01% 0,25% < 0,01% 0,09% 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Com o resultado do MEV, tem-se que a CA apresenta uma combinação entre a matéria 

orgânica (fibras, lignina, celulose e hemicelulose) e a inorgânica (principalmente a sílica 

presente na epiderme da casca). Por isso, apresenta um baixo valor comercial e nutritivo. [2-4]  

A diminuição inicial de massa no ATD/TG refere-se à perda de umidade (T >100ºC), e a 

seguinte grande perda de massa se deu pela pirólise da celulose e hemicelulose (oxidação da 

matéria orgânica), com a posterior degradação da lignina, resultando na sílica final. [2] 

A lixiviação ácida da CA foi efetuada para que alguns elementos fossem solubilizados e 

removidos, aumentando a pureza da SiO2. Já a calcinação objetivou a remoção da matéria 

orgânica, por isso, as amostras ficaram brancas. Outrossim, mesmo sob estes tratamentos 

químicos e térmicos, as amostras permaneceram amorfas, fato comprovado pelo DRX.   

Sobre os resultados do FRX, constatou-se que as rotas de lixiviações realizadas 

permitiram um considerável aumento do teor final de sílica através da eliminação das 

impurezas. No entanto, a lixiviação mais eficiente foi que a permitiu a obtenção da amostra 

(C) no qual se obteve o maior %SiO2 (96,44%). Nesta rota, a CA foi atacada por uma solução 

ácida contendo HCl 10%v., garantindo uma sílica amorfa e com a maior pureza.   

 

AGRADECIMENTOS 

Ao CNPQ, pela bolsa de iniciação científica concedida para a realização deste trabalho. 

 
 

REFERÊNCIAS 

[1] AMICK, J. A., Purification of rice hulls as a source of solar grade silicon for solar cells, 

Journal Electrochemistry Society, v. 129, n. 4, 1982, 864-866. 

[2] CHANDRASEKHAR, S.; Satyanarayana, K. G.; Pramada, P. N.; Raghavan, P.; Gupta, T. 

N. Review: Processing, properties and applications of reactive silica from rice husk – an 

overview. Journal of Materials Science, v. 38, 2003, 3159-3168. 

[3] GOVINDARAO, V. M. H. Utilization of rice husk - a preliminary analysis. J. Sci. Ind. 

Res., v. 39, Sep. 1980, p. 495-515. 

[4] HOUSTON, D. F., Rice: chemistry and technology. American Association of Cereal 

Chemists, St. Paul : MN, 1972, 301-352. 

[5] SOUZA, M. F.; Yamamoto, J. Mulita a partir de hidróxido de alumínio e de sílica da 

casca de arroz. Cerâmica, v. 45, n. 291, 1999, 34-37. 


