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Resumo — O presente trabalho teve como intuito avaliar a 

utilização da casca de arroz, um resíduo industrial abundante 

na região sul do Brasil, na produção de vidros, contribuindo 

para uma destinação mais adequada para este material. Dentre 

os diversos tipos de vidros existentes, foi escolhido fabricar 

vidros sódico-cálcicos que vêm sendo utilizados em diversas 

aplicações. No processo de produção, foram aplicados 

tratamentos químicos na casca de arroz com a finalidade de se 

obter uma sílica com menor grau de impurezas metálicas, 

permitindo assim a produção de vidros com o máximo de 

transparência na região visível do espectro eletromagnético. A 

composição das amostras foi avaliada através de medidas de 

fluorescência de raios X (FRX) e a transparência dos vidros 

produzidos foi verificada através de medidas de transmitància 

utilizando espectrofotometria Uv-Vis. Os resultados mostram 

que o tratamento químico utilizando ácido clorídrico (HCl) 

mostrou-se mais eficiente, em termos de transparência do 

vidro quando comparado ao tratamento com ácido sulfúrico 

(H2SO4).  

Palavras chave — Casca de Arroz; vidros; espectrofotometria 

Uv-Vis. 

I.  INTRODUÇÃO 

 
O vidro é definido como sendo um material inorgânico, 

cuja principal matéria prima é o dióxido de silício (SiO2) e, em 
menor quantidade, outros óxidos estabilizantes e fundentes. 
Dentre os diversos tipos de vidros existentes, 90% da produção 
mundial consiste de vidros sódico-cálcicos que são bastante 
utilizados na produção de vidraças para janelas, garrafas, 
recipientes, lâmpadas, etc [1] [2]. Para a fabricação deste tipo 
de vidro, utiliza-se normalmente a sílica proveniente de areias 
de quartzo mineradas e os óxidos de cálcio e sódio, obtidos a 
partir da mineração de calcário (essencialmente carbonato de 
cálcio) e da barrilha (constituída em maior parte de carbonato 
de sódio).  No Brasil existem grandes reservas naturais de 
areias de quartzo, que são importantes matérias primas em 
vários segmentos industriais, com destaque para a produção de 
vidros. No entanto, a extração desse mineral contribui de forma 
significativa para a degradação do meio ambiente, envolvendo 
a remoção da vegetação nativa, erosão e assoreamento de 
cursos de água [2]. Neste sentido, a procura por materiais 
alternativos que contenham alto percentual de sílica para a 
produção de vidros vem sendo considerada nos últimos anos. 
Neste aspecto, a cinza proveniente da queima da casca de arroz 

(CA) pode ser considerada um potencial substituto da sílica 
proveniente da areia uma vez que, além de ser um material 
renovável, é possível produzir as cinzas da casca de arroz 
(CCA) com percentuais de sílica em torno de 90% através de 
tratamentos térmicos e químicos. Além disso, a reutilização 
deste resíduo sólido em outros processos permite não apenas 
minimizar os impactos ambientais, mas também permite uma 
valorização e comercialização desse material no mercado como 
fonte de matéria prima. Este trabalho teve como foco a 
produção de vidros utilizando a sílica proveniente da casca do 
arroz em substituição a sílica convencional, sendo também 
realizados tratamentos térmicos e químicos na casca com 
objetivo de produzir vidros transparentes para a região visível 
do espectro eletromagnético. 

II. DESENVOLVIMENTO 

 

A casca de arroz utilizada neste trabalho foi fornecida pela 

empresa CEGRAL LTDA, situada na região oeste do estado do 

Rio Grande do Sul. 

A. Parte I - Tratamento da casca de arroz 

Foram realizados dois diferentes tipos tratamentos em 
amostras de casca de arroz:  

• Tratamento térmico: queima das cascas de arroz a 

uma temperatura de 600 ºC;  

• Tratamento químico: banho em solução ácida 

seguido de tratamento térmico.  
 

 Para a obtenção da amostra de referência, denominada 
(A1), foi aplicado um tratamento térmico na casca a 600 ºC por 
5 horas. Nesta condição, foi possível remover a matéria 
orgânica do material e resultar em CCA com alto teor de sílica. 

 O tratamento químico foi realizado utilizando dois tipos 
diferentes de ácidos, HCl e H2SO4, com diferentes 
concentrações. Este tratamento teve como objetivo principal 
comparar o efeito dos dois ácidos e suas concentrações em 
termos de diminuição das impurezas metálicas contidas na 
casca de arroz. Neste sentido, foi proposto uma combinação de 
operações unitárias, ou seja, banho em solução química 
seguido de tratamento térmico. Os banhos da CA em solução 
ácida foram aplicados de acordo com os seguintes 
procedimentos: (1) lavagem em meio ácido, em soluções a 4% 
e 10% (massa/massa) de ácido clorídrico e, (2) lavagem em 
meio ácido, em soluções a 4% e 10% (massa/massa) de ácido 
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sulfúrico. Para fins de identificação foram nomeadas as 
amostras (A2) e (A3) aquelas tratadas com HCl 4 e 10%, 
respectivamente e, da mesma forma, as amostras (A4) e (A5) 
as tratadas com H2SO4 4 e 10%. A lixivia foi realizada com 
relação entre massa de casca e solução ácida de 1:9 
(massa/massa), durante a qual as suspensões foram aquecidas 
em uma placa quente à 50 ºC ± 5 ºC por um período de 1 hora. 
Em seguida, as cascas foram lavadas com água corrente e 
filtradas até a total neutralização da água de lavagem, sendo 
utilizada água destilada na última aplicação. A casca resultante 
foi colocada em estufa a uma temperatura de 100ºC durante 24 
horas para a retirada da umidade. Posteriormente, a casca seca 
foi calcinada em forno tipo mufla na temperatura de 600 ºC por 
5 horas. As amostras permaneceram na mufla até o total 
resfriamento. Na sequência, foi realizada a moagem da CCA 
utilizando pistilo e almofariz. 

B. Parte II - Produção e avaliação dos vidros com a CCA  

 

Nesta parte do Programa Experimental foram produzidos 
os vidros fazendo uso das CCA descritas na Parte I.  

Os percentuais, em massa, utilizados na produção dos 
vidros foram de 50% de SiO2, oriundos das CCA, 35% de 
óxido de sódio, provenientes do carbonato de sódio (Na2CO3) 
e 15% de óxido de cálcio, derivados do carbonato de cálcio 
(CaCO3). Essa proporção foi escolhida de modo a se obter 
composições semelhantes as condições de produção na 
indústria. Os reagentes, misturados e devidamente 
homogeneizados, foram colocados em um cadinho de platina e 
fundidos a uma temperatura de 1400 ºC durante 2 horas. O 
material fundido foi vertido em moldes de metal que foram 
alocados em um outro forno para resfriamento e recozimento 
(400 ºC), com a finalidade de diminuir as tensões superficiais 
dos vidros. Os vidros foram cortados, lixados, polidos e 
avaliados quanto a suas propriedades ópticas. 

III. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

As técnicas empregadas na caracterização das amostras de 

casca de arroz (CA), cinza da casca de arroz (CCA) e dos 

vidros, foram respectivamente: (a) Análise Térmica 

Diferencial e Termogravimétrica (TGA-DTG) da TA 

Instruments, modelo SDT 600, sob atmosfera de N2, tendo 

fluxo de gás de 100 mL.min-1, a uma razão de aquecimento de 

10 ºC.min-1, em um intervalo de 30 a 1000 ºC; (b) 

Fluorescência de Raios-X (FRX), da marca BRUKER, 

modelo Turbo SD, com ânodo de Ag e um detector SDD 

(Silicon Deriva Detector); (c) Espectroscopia de 

Infravermelho (FTIR), também da marca BRUKER, modelo 

Vertex 70, onde foram coletados os dados na região de 

infravermelho entre 400 a 4000 cm-1 e; (d) Espectrofotometria 

na região do Ultravioleta/Visível (UV/Vis), da marca BEL 

PHOTONICS modelo UV-M51, para o comprimento de onda 

visível na região de 400 a 680 nm. 

 

IV. RESULTADOS  

A. Análise Termogravimétrica 

A estabilidade térmica das amostras antes e após o 

tratamento ácido foi investigada através da técnica de TGA-

DTG. Na Fig. 1 estão apresentadas as curvas 

termogravimétricas juntamente com a DTG para a casca de 

arroz não tratada e as cascas tratadas com os diferentes ácidos 

(HCl e H2SO4) à diferentes concentrações (4 e 10%).  
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Fig. 1 – Curvas de TGA e DTG das amostras de casca de arroz sem e com 

tratamento químico utilizando diferentes ácidos. (a) A1 sem tratamento, (b) 

amostras A2, A3 tratamento com HCl 4 e 10% (c) amostras A4, A5 tratamento 

com H2SO4 4 e 10%. 

 

Pode ser observada uma perda de massa em três estágios 

diferentes para todas as amostras. No primeiro estágio, em 

média, existe uma perda de 3% de massa entre 35 ºC até 100 

ºC, que é atribuída a eliminação de umidade presente no 

material [3]. O segundo estágio é caracterizado por uma 

diminuição brusca de massa, aproximadamente 65%, dentro 

do intervalo de temperatura de 210 até 400 ºC, que 

corresponde ao processo de decomposição da celulose e 

hemicelulose [3] [4]. O terceiro estágio ocorre entre 400 ºC e 

1000 ºC, onde se observa uma mudança de inclinação na curva 

devido ao início de outro processo de decomposição, que 

envolve quebra das ligações da lignina [3] [4]. Embora o 

comportamento da massa em função da temperatura seja 
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muito semelhante em todas as amostras, pode-se observar que, 

na temperatura de 780 a 1000 ºC, a amostra controle A1, 

apresentou uma maior decomposição quando comparada com 

as amostras tratadas quimicamente. Isso se deve à ocorrência 

da hidrólise ácida da hemicelulose e celulose em compostos 

de menor peso molecular, deixando estes mais facilmente 

termo degradáveis [3] [4] [5]. 

 

B. Fluorescência de raios X 

Com o intuito de observar se o tratamento ácido foi 

eficiente em termos de redução de óxidos metálicos, foram 

realizadas medidas de FRX na CCA. A Tabela 1 mostra os 

resultados da fluorescência de raios-X das amostras de CCA 

que foram obtidas da CA calcinadas a 600 ºC durante 5 horas. 

 
Tabela 1. Composição química por fluorescência de raios-X da CCA obtida 

da CA com calcinação a 600 ºC 

Impurezas 
Amostras (%) 

A1 A2 A3 A4 A5 

SiO2 69,58 74,43 72,53 71,37 73,10 

Al2O3 0,87 0,35 0,44 0,72 0,74 

Fe2O3 0,11 0,03 0,03 0,04 0,03 

P2O5 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

MgO 1,27 0,38 0,44 0,72 0,50 

MnO 0,46 0,01 0,01 0,01 0,01 

K2O 1,21 0,03 0,02 0,01 0,01 

CaO 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Em geral, como pode ser observado na Tabela 1, os 

resultados mostram que SiO2 é o principal componente 

constituinte na CCA. Pode-se observar ainda que o percentual 

de sílica aumenta quando se utilizam ambos os tratamentos 

químicos. Este ligeiro aumento pode ser atribuído a redução 

de parte orgânica com o tratamento ácido. De forma mais 

interessante, observa-se que existe uma grande redução de 

vários óxidos quando as amostras são tratadas com os dois 

ácidos, podendo ser evidenciado o caso do óxido de ferro (III) 

e óxido de manganês (II), Fe2O3 e MnO respectivamente. A 

remoção ou diminuição destes óxidos metálicos com o 

tratamento ácido já foi relatada em outros trabalhos [6] [7], e 

isso se torna desejável já que ferro e manganês formam 

complexos metálicos coloridos, inviáveis na produção de 

vidros. Neste sentido, a diminuição destas impurezas permite 

fabricar vidros que tendem a ter uma alta transparência na 

região visível do espectro eletromagnético. Especificamente, 

observa-se da Tabela 1 que para o caso do MnO, que possui 

uma alta absorção em torno de 480 nm, o tratamento químico 

com ambos os ácidos remove quase que a totalidade deste 

óxido, o que sugere que os vidros produzidos diminuam a 

absorção nesta faixa do espectro. [6] [7] 

 

C. Espectroscopia de Infravermelho 

As CCA com e sem tratamento químico foram também 

caracterizadas por FTIR. A Fig. 2, mostra os espectros na 

região do infravermelho para as amostras tratadas 

termicamente na temperatura de 600 ºC. 
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Fig. 2. Espectro FTIR da CCA. (a) A1 sem tratamento, (b) A2, A3 com 

tratamento HCl 4 e 10% e (c) A4, A5 com tratamento H2SO4 4 e 10%  
 

De forma geral, os espectros mostram que, em todas as 

amostras, os picos mais pronunciados são aqueles 

característicos da sílica, mostrando que esta corresponde a 

principal componente da CCA, o que reforça os dados 

mostrados na Tabela 1. Mais especificamente, pode-se 

observar através dos espectros que na região de 450 cm-1 o 

pico de absorção é devido à vibração de flexão da ligação 

siloxano (Si-O-Si), que corresponde à variação do ângulo 

formado por duas ligações sobre o mesmo átomo [8]. A banda 

de absorção na região de 800 cm-1 corresponde ao estiramento 

do grupo Si-H, significando que há variação da distância entre 
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os átomos. A banda de absorção em torno de 1050 cm-1 é 

atribuída ao estiramento axial simétrico da Si-O, os picos de 

absorção são relativos a bandas de deformação da ligação OH 

(estiramento axial). Pode-se observar que estas bandas nas 

regiões de 1630 e 3400 cm-1 aparecem somente nas amostras 

com tratamento ácido. Isso se deve ao grupo de hidroxilas 

superficiais ou a vibração de flexão das moléculas de água 

retidas na matriz da sílica. [8] [9] 

 

D. Espectrofotometria de UV/Vis 

Os vidros produzidos utilizando as amostras de CCA A1, 

A2, A3, A4 e A5 estão mostrados na Fig. 3. Além destas 

amostras, foi produzida uma amostra de referência, 

denominada A0, utilizando areia como fonte de sílica. Como 

pode ser observado na Fig. 3, a amostra A0 tem alta 

transparência quando comparada com as outras amostras. 

Observa-se ainda que a amostra A1, sem tratamento químico, 

possui uma coloração avermelhada/âmbar, cor característica 

de vidros que possuem a presença de íons metálicos como Fe3+ 

e Mn2+. Dentre as amostras com tratamento químico, a 

amostra A3 (HCl 10%) foi a que mais se aproximou da 

amostra de referência, o que mostra que o tratamento com 

soluções ácidas efetivamente remove os óxidos metálicos, 

reforçando os dados mostrados na Tabela 1.  

 

 

 
Fig. 3. Vidros produzidos utilizando CCA, com e sem tratamento químico 
bem como o vidro fabricado utilizando areia como fonte de sílica (A0). 

 

Para melhor visualização em termos de transparência das 

amostras fabricadas, a Fig. 4 mostra os espectros de 

transmitância na região visível do espectro eletromagnético 

entre 400 e 680 nm, para uma espessura fixa de 2,5 mm.  

Como pode ser observado na Fig. 4, o espectro 

correspondente a amostra A0 tem uma transmitância próxima 

de 77% ao longo de todo o espectro analisado, maior que todos 

os vidros fabricados com CCA. Entretanto observa-se que o 

tratamento químico através da utilização de ácidos aumenta 

fortemente a transmitânicia, principalmente quando 

comparada com a amostra não tratada. Especificamente para 

esta amostra não tratada, o espectro mostra uma forte absorção 

na região entre 450 nm e 550 nm, região típica de absorção do 

óxido de manganês. Resultados semelhantes foram 

observados em outros trabalhos. [6] [7] 

De forma geral, de acordo com a figura 4, ambos os 

tratamentos químicos utilizando H2SO4 e HCl melhoram a 

transmitância da luz na região visível do espectro. Como 

observado na Fig. 3, o espectro de transmitância na Fig. 4 

revela que a amostra tratada com HCl 10% (A3) corresponde 

a amostra que mais se aproxima da amostra de referência. 

Pode-se observar também que o tratamento com HCl é mais 

efetivo em termos de transmitância das amostras do que o 

tratamento com H2SO4 na maior parte do espectro visível.  
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Fig. 4. Espectros de Transmitância dos vidros produzidos utilizando HCl 

(A2, A3) e H2SO4 (A4, A5) com diferentes concentrações (4 e 10%, 
respectivamente) bem como a amostra de referência (areia-A0). 

 

V. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho demonstrou a viabilidade de fabricar 

vidros, utilizando a cinza da casca de arroz como fonte de 

sílica, com transmitância óptica similar aqueles produzidos 

com sílica da areia. Para isto, foram utilizados tratamentos 

ácidos com HCl e H2SO4 em diferentes concentrações. Os 

resultados de FRX mostraram que a utilização destes ácidos 

diminui a concentração de óxidos metálicos, principalmente 

os óxidos que contêm ferro e manganês. Estes óxidos possuem 

uma alta absorção na região visível do espectro 

eletromagnético, resultando em um vidro com cor 

avermelhada/âmbar. Ambos os ácidos se mostraram eficazes 

na geração de vidros mais transparentes, porém, 

especificamente, o ácido clorídrico a 10% foi aquele que 

permitiu produzir um vidro com transparência semelhante a 

amostra de referência. Isso pôde ser observado a olho nu e 

através de medidas de transmitância na região visível do 

espectro eletromagnético. Desta forma, os resultados 

demonstram uma alternativa de aplicação da casca de arroz 

para fabricação de vidros transparentes em larga escala, 

permitindo a utilização sustentável deste resíduo industrial, e 

aumentando o  seu valor agregado.  
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