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A sílica (SiO2) é um material cerâmico que possui inúmeras aplicações. Ela pode ser
obtida de diferentes fontes e uma delas é através da calcinação da casca do arroz. O Brasil
possui uma produção de arroz superior a 12 milhões de toneladas por ano e as cascas
correspondem a aproximadamente 20% do peso, o que as torna um resíduo agroindustrial
abundante. Se a casca de arroz for queimada para eliminar o carbono residual, pode-se
obter sílica de elevada pureza. Neste trabalho a casca de arroz foi calcinada a 700oC/6h e
em seguida foi realizada uma lixiviação à quente em NaOH 1mol/L. O material obtido foi
filtrado para eliminar as impurezas e após, sob agitação, foi adicionado H2SO4 1mol/L até a
obtenção do pH 7. O gel formado foi posteriormente aquecido a 110oC por 24h, obtendo-se
desta forma a sílica em pó, que deverá ser caracterizada.

A sílica (SiO2) é um material cerâmico e pode ser obtida de diferentes fontes. Uma delas é
através da calcinação da casca do arroz.

O objetivo da extração de sílica (SiO2) de elevada pureza a partir da casca do arroz é a
obtenção de um material com potencial para diversas aplicações tecnológicas.

O processo de calcinação e lixiviação com hidróxido de sódio, seguido da formação de um
gel pela redução do pH, é relativamente simples e barato.

A próxima etapa do trabalho será a caracterização do pó de sílica obtido por este método.

No fluxograma abaixo podemos ver as principais etapas do processamento da cinza da 
casca de arroz.
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Na Figura 1 podemos ver as cascas de arroz in natura (partidas e secas) utilizadas
neste trabalho e sua ampliação em um microscópio óptico.

Figura 1 – À esquerda, amostra de casca de arroz partida (in natura), e à direita, a mesma amostra com 
ampliação de cerca de 20x.

Figura 3 – Etapa intermediária do processamento da casca de arroz. O silicato de sódio obtido pela 
reação com NaOH 1mol/L tem o pH ajustado para 7 através da adição de H2SO4 1mol/L .

Na Figura 2 podemos ver a amostra de casca de arroz que foi calcinada a 700oC/6h e a
mesma amostra vista ao microscópio óptico.

Na Figura 3 temos uma etapa intermediária onde o silicato de sódio tem o pH ajustado a
7 para a obtenção do gel.

Figura 2 – À esquerda amostra de casca de arroz calcinada e à direita a mesma amostra vista ao 
microscópio óptico com ampliação de cerca de 20x.

Figura 4 – Etapas  finais do processamento da casca de arroz:  `a esquerda temos o gel obtido  e à 
direita podemos ver a sílica obtida após a secagem a 110 oC por 24h.
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