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RESUMO 

 

A utilização dos resíduos agrícola da cultura de arroz pode ter uma disposição final ambiental, 

social e economicamente correta, utilizando técnicas que reaproveitem esses resíduos gerados 

a partir do processamento de refino. O presente trabalho teve como objetivo principal 

caracterizar a casca de arroz in natura (CIN) e o carvão ativo (CC3) obtido desta biomassa por 

meio de técnicas analíticas e físico-químicas, tais como: Termogravimetria (TG)/, 

Termogravimetria derivada (DTG), Análise Elementar (AE), Espectroscopia de absorção na 

região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) Difratometria de raios X (DRX) 

e Adsorção de Nitrogênio, respectivamente. E, avaliar a capacidade desta biomassa in natura e 

seu carvão ativo para adsorver o íon metálico Fe3+ presente em solução aquosa. Para o processo 

de adsorção foram realizados e comparados dois métodos, batelada e lixiviação em mini colunas 

de percolação, nos quais foram utilizadas condições padrão otimizadas de tempo, concentração 

e pH. A quantificação desse íon metálico adsorvidos nesta biomassa foi determinada via 

espectrofotometria UV-VIS. Os resultados obtidos mostraram que o carvão obtido da biomassa 

de casca de arroz foi eficiente como um potencial adsorvente do Fe3+, podendo, assim, ser 

aplicado na remediação de áreas que apresentam baixa concentração deste íon metálico e, 

potencializando sua utilização como uma biomassa sustentável.  

 

Palavras-chave: Adsorção; Biomassa; Casca de Arroz; Carvão ativo; Íon Fe3+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The use of agricultural residues from the rice crop can have an environmentally, socially and 

economically correct final disposal, using techniques that reuse these residues generated from 

the refining process. The present work had as its main objective to characterize rice husk in 

nature and the active carbon obtained from this biomass utilizing analytical, and physical -

chemical, and physical techniques, such as: Thermogravimetry (TG)/Derived 

Thermogravimetry (DTG), Elementary Analysis (EA), Fourier Transform Infrared Absorption 

Spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (DRX) and Nitrogen Adsorption, respectively. And, to 

evaluate the ability of this biomass and its active carbon to adsorb the metallic ion Fe3+ present 

in an aqueous solution. For the adsorption process, two methods were performed and compared, 

batch and leaching in mini percolation columns, in which optimized standards conditions of 

time, concentration and pH were used. The quantification of this metallic ion adsorbed in this 

biomass was determined via UV-VIS spectrophotometry.  

The results obtained showed that the rice husk biomass was efficient as a potential adsorbent 

of Fe3+, thus being able to be applied in the remediation of areas that present low concentrations 

of this metallic ion and enhancing its use as sustainable biomass. 

 

Keywords: Adsorption; Biomass; Rice Husk; Active charcoal; Fe3+ ion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A contaminação dos solos, águas superficiais e subterrâneas podem ocorrer por íons ou 

compostos de natureza orgânica ou inorgânica provenientes da deposição de substâncias e/ou 

compostos alóctones ao ambiente (STEFFEN et al., 2011). 

Dessa forma, a preocupação com a preservação do meio ambiente se torna indispensável 

e o interesse pela busca de tratamentos alternativos e de baixo custo também. Assim, resíduos 

orgânicos de biomassa, como a casca de arroz, têm sido aplicados como adsorvente para 

eliminação de contaminantes presentes em efluentes aquosos (DALAI; JHA; DESAI, 2015). 

Dentre os materiais mais empregados no tratamento para a remediação de áreas 

contaminadas, destaca-se o carvão ativo que pode ser obtido com o uso de resíduos de biomassa 

(OLIVEIRA, 2016). O carvão ativo possui ótima característica adsorvente devido à sua alta 

área superficial específica e a presença de grupos funcionais (BRUM et al., 2008). Essa 

característica é favorável na aplicação da separação de gases, recuperação de solventes e na 

remoção de íons metálicos como o íon férrico presente em sistema aquoso (DE OLIVEIRA, 

2016).   

A casca de arroz in natura também pode ser utilizada como adsorvente natural, sendo 

uma alternativa para a remediação de metais pesados e efluentes, pois a mesma possui 

características como insolubilidade em água, boa estabilidade química, alta resistência 

mecânica e estrutura granular (KUMAR et al., 2013). Além disso, a casca de arroz in natura 

possui em sua composição orgânica de 43,5 % de celulose, 22 % de hemicelulose e 17,2 % de 

lignina (FERREIRA, 2005). E, devido à essas características, a casca de arroz in natura pode 

ser utilizada para a produção de carvão ativado, além disso, é um material que apresenta baixo 

valor comercial, porque o SiO2 e as fibras não apresentam valor nutritivo agregado, assim, não 

podem ser usadas na alimentação humana ou animal (FERREIRA, 2005). 

Diante disso, este trabalho visa caracterizar a biomassa de casca de arroz in natura e o 

carvão ativado proveniente desta biomassa por meio de técnicas analíticas e físico-químicas 

como adsorventes do íon metálico de ferro (Fe3+) presente em solução aquosa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Biomassa 

 

De acordo com a literatura, biomassa pode ser definida como toda matéria orgânica que 

pode ser utilizada para produção energética (LIMA et al., 2019), um recurso renovável de baixo 

custo e que está disponível em uma escala global (DONATE, 2014), tais como os vegetais de 

qualquer tipo, alimentos agrícolas e resíduos de culturas de alimentos, plantas aquáticas, 

madeira e seus resíduos (DONATE, 2014). A biomassa contém energia química armazenada 

do Sol (ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, 2022) e possuem em sua 

composição em macroescala, amido, celulose, hemicelulose, lignina e óleos e em microescala, 

alcaloides, carotenoides, flavonoides, fenóis, resinas, esteróis, terpenos, taninos e ceras, dentre 

outros (DONATE, 2014). 

Quando a casca de arroz proveniente de resíduo agrícola é transformada como matéria-

prima da biomassa (BAO; HUANG; LO, 2018), isso tende a aumentar a sua sustentabilidade e 

a redução do impacto ambiental global (DONATE, 2014). 

Estudos relatam que até 1850, a biomassa representava 85 % do consumo mundial de 

energia, sendo que anterior a isso, esta foi considerada a única forma de energia usada pelo 

homem, agricultura e pequenas quantidades de carvão para aquecimento residencial 

(GOLDEMBERG, 2009). Nessa época, a biomassa foi denominada como biomassa tradicional 

e foi utilizada de forma primitiva e predatória, ocasionando desmatamento e degradação do solo 

(GOLDEMBERG, 2009).  

No final do século 20, o uso da biomassa moderna produzida de forma sustentável 

começou a representar uma significativa contribuição, por meio de tecnologias de conversão 

energética da biomassa como gaseificação, métodos de produção de calor e eletricidade, 

recuperação de resíduos sólidos urbanos e gás de aterros sanitário e biocombustíveis para o 

setor de transportes (GOLDEMBERG, 2009). 

Essa conversão tem por objetivo transformar um material de baixa energia, em um 

material economicamente viável, e para isso, é necessário realizar a caracterização da mesma a 

fim de conhecer suas propriedades (VIEIRA et al., 2013). 

Os biocombustíveis podem ser produzidos de duas maneiras, a primeira envolve a 

matéria-prima de biomassa de lignocelulose, o qual inclui a biomassa cultivada como palha de 

arroz e trigo e resíduos orgânicos de madeira. O processo se origina por meio de um pré-
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tratamento o qual separa a lignina da celulose e hemicelulose, com a despolimerização em 

açúcar simples e fermentação em álcool (GOLDEMBERG, 2009). A segunda maneira envolve 

a conversão da biomassa em gás sintético – monóxido de carbono e hidrogênio – em 

combustível hidrocarboneto (GOLDEMBERG, 2009). Além dessas duas maneiras, também há 

a produção industrial de biocombustíveis por meio de micróbios (GOLDEMBERG, 2009). 

Assim, considerando que a casca de arroz está inserida na biomassa moderna, pois é produzida 

de maneira sustentável – diferente por exemplo, da biomassa tradicional, como a madeira – 

pode então gerar eletricidade, calor e combustíveis de transporte (BUDEMBERG, 2013). E 

considerando a composição da casca de arroz, a mesma pode ser utilizada como adsorvente 

natural. 

Diante de todas estas observações e com base na composição química da casca de arroz, 

deve-se atribuir que a mesma pode ser utilizada como um adsorvente natural. 

 

2.2 Arroz 

 

O arroz é uma das culturas mais consumidas no mundo, sendo bastante comum no 

Brasil, com aproximadamente 2 % da produção mundial (EMBRAPA, 2022) onde sua 

produção ocorre em 5 estados, dentre estes, o Rio Grande do Sul é o maior produtor 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2022), sendo responsável 

por 70 % da produção nacional (BRASIL, 2019). Este é composto especialmente por amido, e 

em menores proporções de proteínas, lipídios, fibras e cinzas (WALTER; MARCHEZAN; DE 

AVILA, 2008). O ferro também está presente no arroz na forma de micronutrientes, podendo 

variar entre 0,70 e 6,35 mg / 100 g (NAVES, 2007). 

O maior consumo é dado na forma de grão, pois somente uma pequena parte é 

consumida na sua forma processada (WALTER; MARCHEZAN; DE AVILA, 2008). A 

estrutura do grão é constituída da cariopse e da casca como revestimento (WALTER; 

MARCHEZAN; DE AVILA, 2008). 

O subproduto com maior volume do arroz, consiste na casca, que pode ser reaproveitada 

de diferentes maneiras (FOLETTO et al., 2005). A casca de arroz é removida durante o processo 

de refino do arroz, e apresenta baixo valor comercial, porque o SiO2 e as fibras não apresentam 

valor nutritivo agregado, assim, não podem ser usadas na alimentação humana ou animal, e 

quando não reaproveitadas e descartadas incorretamente, podem gerar um resíduo ao meio 

ambiente (FERREIRA, 2005). 
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Uma semente pode produzir mais de 3.000 grãos de arroz, ficando atrás – em termos de 

produtividade – apenas do milho e trigo (KUSHWAHA, 2016). É considerado uma planta de 

gramínea anual semiaquática, sendo que o cultivo tradicional precisa em média de 2.500 litros 

de água para produzir 1 kg de sementes, contudo, os métodos modernos reduziram 

significativamente essa quantidade de água para a produção do mesmo (KUSHWAHA, 2016). 

Essa quantidade de água é necessária no desenvolvimento vegetativo do grão pois mantém as 

pragas e ervas daninhas afastadas (KUSHWAHA, 2016). O crescimento pode variar de 1 a 2 

metros dependendo da variedade do arroz, solo e condições climáticas da região 

(KUSHWAHA, 2016). 

Por ser uma planta tropical, o arroz se desenvolve melhor em condições favoráveis de 

alta taxa de umidade, sendo em média a temperatura de 24 ºC e 150 mm de precipitação, 

podendo assim ter de duas a três colheitas por ano (KUSHWAHA, 2016). Além disso, para um 

bom desenvolvimento, os campos devem ser inundados com água de 10 a 12 cm de 

profundidade no momento da semeadura e durante a emergência (plantio), e devem ser baixos 

o suficiente para reter a água, assim, essa característica do cultivo faz com que o mesmo possua 

um desenvolvimento abundante em áreas planas (KUSHWAHA, 2016). Além dessas áreas de 

planície, o arroz também se desenvolve melhor em vales de rios, deltas e planícies costeiras, 

pois nesses locais geralmente os solos são férteis e profundos (KUSHWAHA, 2016). 

A amostra de arroz estudada no presente trabalho é do gênero oriza que pertence à tribo 

Oryzeae da família Poaceae, da espécie cultivada O.sativa (KUSHWAHA, 2016). Esta espécie 

é cultivada em todo o mundo e esse cultivo depende de diferenças nas condições de produção, 

etnia e preferência de sabor que cada país preferir (KUSHWAHA, 2016). 

 

2.3 Casca de arroz in natura 

 

A casca de arroz cobre a semente do arroz, fornecendo nutrientes e acúmulo de 

metabólitos durante o desenvolvimento do grão, protegendo-as de danos físicos e ataques de 

patógenos, insetos e pragas (ZOU; YANG, 2019). Possui características favoráveis para a 

produção de energia, como granulometria, baixo teor de umidade e alto teor de voláteis, 

podendo ser uma utilização adequada de biomassa (LIMA et al., 2019). Essas características 

demonstram que a casca de arroz pode ser usada como combustível (FERREIRA, 2005). 

Sua composição apresenta duas folhas modificadas, a pálea e a lema, o qual equivale a 

20-25 % da massa do grão de arroz (WALTER; MARCHEZAN; DE AVILA, 2008). Suas 
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camadas estruturais são compostas de epiderme externa, coberta com células silificadas; 

esclerênquima, com parede lignificada; célula parênquima esponjosa e epiderme interna 

(FERREIRA, 2005).  

Apesar da composição química da casca de arroz variar conforme a lavoura, ano de 

colheita, clima e condições geográficas (PODE, 2016), geralmente, sua composição inorgânica 

possui 11,4 % de teor de cinzas, sendo que essas cinzas comumente contêm entre 80 e 90 % de 

SiO2, 5 % de K2O, 4 % de P2O5 e entre 1 e 2 % de CaO, além de pequenas quantidades de Mg, 

Fe e Na (FERREIRA, 2005), sendo o íon K+ como o fundamental íon metálico (DELLA, 2001). 

E em sua composição orgânica, há os essenciais componentes, os quais são 43,5% de celulose, 

22 % de hemicelulose e 17,2 % de lignina (FERREIRA, 2005). 

A casca de arroz pode ser utilizada na agricultura, agropecuária, construção civil e outras 

aplicações (DE OLIVEIRA; AMATO, 2021). Além de ser utilizada como adsorvedor de íons, 

a casca de arroz pode ser a matéria-prima para a produção de papéis, nanocompósitos, 

formulações aquosas e fármacos após a extração da celulose da casca que se apresenta na forma 

de nanofibra (DE OLIVEIRA; AMATO, 2021). Também pode ser utilizada como cama de 

aviários e/ou de bovinos de corte ou em lactação e como condicionador físico do solo (DE 

OLIVEIRA; AMATO, 2021).  

Além dessas utilizações mais comuns, a casca de arroz pode ser utilizada na obtenção 

de sílica de alto grau de pureza, que pode ser utilizada na fabricação de fotocélula de baixo 

custo (DELLA, 2001); devido a seu alto poder calorífico, a casca de arroz também pode ser 

utilizada na geração de calor em pequena escala (DELLA, 2001); por fim, para a produção de 

carbeto e nitreto de silício (DELLA, 2001). 

A casca de arroz in natura pode ser utilizada como adsorvente natural, sendo uma 

alternativa para a remediação de metais pesados e efluentes, pois a mesma possui características 

como insolubilidade em água, boa estabilidade química, alta resistência mecânica e estrutura 

granular (KUMAR et al., 2013). 

 

2.4 Adsorção  

 

Adsorção é um método que envolve um processo de separação e purificação (DO 

NASCIMENTO et al., 2020). Este processo envolve a transferência de massa, onde implica na 

capacidade de determinados sólidos se concentrarem na superfície de algumas substâncias 

existentes no estado líquido ou gasoso, assim, ocasionando a separação dos componentes dessas 
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substâncias (DO NASCIMENTO et al., 2020). É um método considerado atrativo, devido a sua 

eficiência e facilidade com que pode ser aplicado no tratamento de águas residuárias que 

possuem metais pesados (SEKAR; SAKTHI; RENGARAJ, 2004). 

Existem dois tipos de adsorção, a adsorção física e a química, sendo possível identificá-

las a partir das forças intermoleculares envolvidas na interação entre o adsorvato e o adsorvente 

(DO NASCIMENTO et al., 2020). A adsorção física resulta em uma interação fraca envolvendo 

as forças de van der Waals. Inversamente, a adsorção química possui uma interação forte devido 

às ligações de troca de elétrons entre as moléculas do adsorvato e a superfície do adsorvente 

(DO NASCIMENTO et al., 2020). 

Existem fatores que influem na eficiência do processo de adsorção. Estes fatores são a 

área superficial, as propriedades do adsorvente e do adsorvato, a temperatura do sistema, a 

natureza do solvente e o pH do meio (DO NASCIMENTO et al., 2020). 

O processo de adsorção é igualmente proporcional ao tamanho da área superficial 

específica, ou seja, quanto maior a área superficial específica, mais intenso será o processo de 

adsorção. A área superficial específica é inversamente proporcional ao tamanho da partícula, 

ou seja, quanto menor a partícula, maior será a superfície específica, pois a resistência à difusão 

é maior (SEKAR; SAKTHI; RENGARAJ, 2004). 

Algumas características do adsorvente influenciam na capacidade e na taxa de adsorção, 

tais como: a área superficial específica, porosidade, volume específico de poros, distribuição 

do tamanho de poros, dos grupos funcionais presentes na superfície do adsorvente e da natureza 

do material precursor (DO NASCIMENTO et al., 2020). A casca de arroz possui em sua 

composição aproximadamente 80 % de sílica, podendo ser considerado um dos principais 

adsorventes utilizados nas indústrias devido à sua alta porosidade (ALFREDO, 2013). 

As fundamentais características do adsorvato que atuam na adsorção são o tamanho da 

partícula, a polaridade do adsorvato (DO NASCIMENTO et al., 2020), a massa molar, 

solubilidade, pKa e natureza do grupo substituinte (ALFREDO, 2013). O tamanho da partícula 

influencia no processo de adsorção, pois a velocidade adsortiva é vinculado ao transporte 

intrapartícula (DO NASCIMENTO et al., 2020). Além do tamanho, a polaridade do adsorvato 

também influi no processo de adsorção, pois o soluto polar possui maior afinidade com o 

solvente ou adsorvente mais polar (DOMINGUES, 2005).  

A temperatura também é um fator que influencia no processo de adsorção. Segundo 

Domingues (2005), temperatura pode ser definida como a quantidade total de calor envolvido 

na adsorção de uma quantidade definida de soluto, nomeado como calor de adsorção em fase 
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gasosa, o qual é superior à fase líquida. E conforme Marin et al. (2015), esse parâmetro é um 

dos que mais influenciam nas relações de equilíbrio do sistema, uma vez que provoca a agitação 

das moléculas, consequentemente interferindo nas forças de atração e repulsão entre o 

adsorvato e o adsorvente. Além disso, estudos comprovaram que a estabilidade das cinzas 

geradas de resíduos agrícolas depende diretamente da temperatura de decomposição (MALL; 

SRIVASTAVA; AGARWAL, 2006). 

O pH também interfere no processo de adsorção porque estabelece o grau de ionização 

de compostos ácidos ou básicos (DOMINGUES, 2005). De acordo com Mall et al. (2006), os 

íons hidron (H+) e hidroxila (OH-) são adsorvidos fortemente, logo, a adsorção de outros íons é 

afetada pelo pH da solução, podendo ocasionar uma mudança na cinética da reação bem como 

nas propriedades de equilíbrio do processo de adsorção, por meio da dissociação de grupos 

funcionais presentes nos sítios ativos do adsorvente (MARIN et al., 2015). 

 

2.5 Carvão ativo 

 

Carvão ativado é um material composto por átomos de carbono que possui alta 

porosidade devido à sua alta área superficial específica (MARSH; REINOSO, 2006), e dispõe 

de elevada capacidade de adsorção (BRUM et al., 2008). Essa capacidade de adsorção pode 

depender da natureza do precursor, do tamanho das partículas, pois está diretamente relacionado 

à área superficial específica, da presença de grupos funcionais em sua superfície, e do processo 

de produção escolhido para ativação do mesmo (BRUM et al., 2008). 

Sua estrutura é formada por uma base grafítica onde os vértices e as bordas podem 

acomodar alguns elementos, como oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, os quais se apresentam 

como grupos funcionais (GUILARDUCI et al., 2006). Esses grupos funcionais tendem a 

influenciar a reatividade e as propriedades de adsorção do material, além disso, o carvão ativo 

pode ser modificado por propriedades ácido-base da superfície, dessa forma, controlando 

também a adsorção de compostos orgânicos (GUILARDUCI et al., 2006). 

A casca de arroz é uma matéria-prima de baixo custo, considerada de difícil 

reaproveitamento devido as suas características, como abrasividade, baixas propriedades 

nutritivas, resistência à degradação, grande volume ocupado e alto teor de cinzas (SCHETTINO 

JR. et al., 2007). Dentre as aplicações da casca de arroz, está a possibilidade de aproveitamento 

da mesma para a manufatura de carvão ativado (SCHETTINO JR. et al., 2007).  
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A capacidade de adsorção do carvão obtido a partir da casca de arroz possui vasta 

importância no tratamento de água, controle de emissão de poluentes, purificação de gases, 

armazenadores de gás, peneiras moleculares e catalisadores (SCHETTINO JR. et al., 2007). 

Dentre estes, pode-se destacar a utilização do carvão ativo na remoção de íons metálicos como 

o íon férrico, a partir de soluções aquosas, como adsorvente de poluentes líquidos e gasosos, 

mediante a suas características texturais e em função da sua área superficial específica (DE 

OLIVEIRA, 2016). 

 

2.6 Áreas contaminadas, contaminantes e remediação  

 

De acordo com a Lei Estadual nº 13.557, de 8 de julho de 2009, uma área contaminada 

pode ser uma área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha quantidades 

ou concentrações de matéria em condições que causem ou possam causar danos à saúde 

humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger (BRAZIL, 2009). A CETESB (2022), 

também define uma área contaminada como uma área, local ou terreno onde existe 

comprovadamente poluição ou contaminação pela inserção de quaisquer substâncias ou 

resíduos presentes que tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou 

infiltrados de forma planejada, acidental (como o caso de rompimento de barragens) ou até 

mesmo natural.  

A contaminação dos solos, águas superficiais e subterrâneas podem ocorrer por íons ou 

compostos de natureza orgânica ou inorgânica provenientes da deposição de substâncias e/ou 

compostos alóctones ao ambiente (STEFFEN et al., 2011). Esses contaminantes podem se 

acumular sob a superfície de solo, sedimentos, rochas, aterros, águas subterrâneas, zonas não 

saturada e saturada, paredes, pisos e estruturas de construções e podem ser propagados por 

diferentes vias, os quais são ar, solo, águas subterrâneas e superficiais (CETESB, 2022). Assim, 

torna-se importante a remediação desses bens a proteger (BRASIL, 1981). 

A Lei 13557/09 também define que a remediação de uma área contaminada é uma 

adoção de medidas para a eliminação ou redução dos riscos e níveis aceitáveis para o uso 

declarado (BRAZIL, 2009). Nesse sentido, a adsorção utilizando a biomassa de casca pode ser 

um tratamento para ser aplicado na remediação de uma área contaminada. 
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2.7 Ferro 

 

O ferro (Fe) é o quarto elemento mais abundantes na crosta terrestre, configurando 5 % 

em massa, o qual pode ser encontrado em jazidas sob a forma de minerais em variados teores, 

até mesmo como elemento traço (DUARTE, 2019), e o segundo metal mais abundante 

(PUBCHEM, 2022). Esses compostos podem ser liberados por meio do intemperismo do solo 

e das rochas e por meio da mineração e indústrias siderúrgicas (PUBCHEM, 2022). Os minerais 

predominantes do minério de ferro são hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4), goethita 

(FeO(OH)) e siderita (FeCO3) (PUBCHEM, 2022).  

O ferro existe em duas formas de oxidação: o ferro bivalente (Fe2+) e o ferro trivalente 

(Fe3+). O Fe2+ provêm primariamente das rochas e conforme ocorre a intemperização das 

rochas, o Fe2+ é liberado da estrutura dos minerais, oxidando-o a Fe3+ (BARBOSA FILHO; 

DYNIA; FAGERIA, 1994).  O Fe3+ é um ácido relativamente forte insolúvel em água, 

predominante em ambiente aerado e de baixo pH, enquanto o íon Fe2+ é um ácido fraco solúvel 

em água, dominante em ambiente anóxico e pH ácido (DUARTE, 2019).  Parâmetros como pH, 

concentração e presença dos outros íons podem deslocar o equilíbrio eletroquímico, assim, o 

Fe3+
(aq) tende a ser reduzido a Fe2+

(aq) nas condições padrão (DUARTE, 2019), possuindo maior 

mobilidade em condições redutoras do que em condições oxidante (PUBCHEM, 2022). 

O Fe2+ é essencial para todas as formas de vida, pois está presente em todos os alimentos 

de origem vegetal ou animal sob a forma de óxidos, sais inorgânicos, orgânicos e complexos 

orgânicos (PUBCHEM, 2022). No entanto, está pouco disponível na maioria dos solos 

(MARSCHENER et al., 2011). Contudo, o Fe3+ por possuir baixa solubilidade, tende a se 

acumular nos solos (BARBOSA FILHO; DYNIA; FAGERIA, 1994). 

No solo, o ferro depende principalmente do pH do meio, onde a solubilidade é 

inversamente proporcional ao pH, ou seja, quanto maior o pH, menor será a solubilidade do 

ferro, assim, em solos ácidos a solubilidade aumenta e em solos alcalinos a solubilidade 

diminui, dessa forma, esse elemento se torna mais disponível em solos ácidos, diferente de solos 

alcalinos ou solos que recebem calagem (BARBOSA FILHO; DYNIA; FAGERIA, 1994).  

Na planta, este elemento pode ser um micronutriente necessário no processo de 

transformação energética que se tornam necessários para a síntese de diversas substâncias, 

como a clorofila, e para a manutenção de mecanismos metabólicos celulares vitais das plantas 

(BARBOSA FILHO; DYNIA; FAGERIA, 1994). Apesar de ser um elemento essencial para 

todas as formas de vida, o ferro passa a ser considerado um microcontaminante quando é 
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oxidado de Fe2+ a Fe3+, dessa forma, podendo ocasionar efeitos na saúde humana e ao meio 

ambiente (FURLAN, 2017). 

A predominância desse metal pode variar de acordo com o ambiente, onde a presença 

de água, oxigênio e processos naturais mediados por microrganismos tendem a modular a 

distribuição dos mesmos (DUARTE, 2019). 

Este elemento tende a ser um dos fatores mais limitantes para a produtividade do arroz 

(BARBOSA FILHO; DYNIA; FAGERIA, 1994). A cultura do arroz de sequeiro depende da 

elevação do pH do solo, logo, a ausência do mesmo tende a dificultar o desenvolvimento do 

arroz, já o arroz irrigado pode ter um desenvolvimento abaixo do esperado devido a toxidade 

de ferro no solo (BARBOSA FILHO; DYNIA; FAGERIA, 1994). 

 

2.8 Análise térmica e técnicas de caracterização 

 

A análise térmica pode ser definida de acordo com Mackenzie (1979), como um grupo 

de técnicas nas quais uma propriedade física de uma substância e/ou seus produtos pode ser 

medida em função da temperatura, enquanto a substância é submetida a um programa 

controlado de temperatura.  

As propriedades físicas estudadas a partir da análise térmica são: massa, temperatura, 

entalpia, dimensões, emissão de luz, características mecânicas, acústicas, ópticas, elétricas e 

magnéticas (MACKENZIE, 1979). As técnicas que derivas dessas propriedades são: 

Termogravimetria, Termogravimetria Derivada (TG/DTG), Análise Térmica Diferencial 

(DTA), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Análise de gás desprendido (EGA), 

Análise termomecânica (TMA), dentre outras técnicas (MACKENZIE, 1979). 

No presente trabalho para a caracterização química das amostras de casca de arroz in 

natura e carvão ativo, foram utilizadas a Termogravimetria, Termogravimetria Derivada 

(TG/DTG). Os resultados obtidos por TG/DTG, foram associados também aos de Análise 

Elementar (AE), a Espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada 

de Fourier (FTIR) e Difratometria de raios X (DRX). 

A Termogravimetria (TG) é uma técnica na qual a massa de uma substância é medida 

em função da temperatura enquanto a substância é submetida a um programa controlado de 

temperatura (MACKENZIE, 1979). As transformações físico-químicas que podem ser 

observadas com essa técnica são: reações químicas que envolvam a liberação de gases, reação 

da amostra com a atmosfera, desidratação, sublimação, vaporização e adsorção/dessorção (DE 
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OLIVEIRA, 2014). As medidas são realizadas numa termobalança (DE OLIVEIRA, 2014) e o 

resultado obtido é uma curva termogravimétrica (MACKENZIE, 1979). 

A Termogravimetria Derivada (DTG) é uma técnica onde a massa de equilíbrio de uma 

substância com pressão parcial constante do produto volátil pode ser medida em função da 

temperatura, enquanto a substância é submetida a um programa controlado de temperatura, e o 

resultado obtido é uma curva isobárica (MACKENZIE, 1979). Assim, nesta técnica são obtidas 

curvas que correspondem à derivada primeira da curva TG e nos quais os degraus são 

substituídos por picos que delimitam áreas proporcionais às alterações de massa sofridas pela 

amostra, podendo assim ser utilizadas em determinações quantitativas (IONASHIRO, 2004).   

A Análise Elementar é definida como uma técnica destrutiva que pode determinar o teor 

de carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre em diferentes tipos de amostra (DE OLIVEIRA, 

2014). 

A Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR) é um método interferométrico, onde a radiação é incidida sobre a amostra em 

todos os comprimentos de onda na faixa utilizada, em torno de 1/λ de 4000 a 400cm-1 (DE 

OLIVEIRA, 2014). 

A Difratometria de raiox X (DRX) é uma técnica utilizada para averiguar a presença ou 

ausência (amorfo) de estrutura cristalina em uma amostra. Quando um raio X atinge um cristal, 

ele interage com átomos presentes, causando fenômenos de difração (ALBERS et al., 2002). A 

difração de raios X ocorre de acordo com a Lei de Bragg, essa lei estabelece a relação entre o 

ângulo de difração e a distância entre os planos que a causaram (ALBERS et al., 2002). Tanto 

o carvão ativo quanto a casca de arroz in natura foram estudadas para a presença de fases 

cristalinas mediante esta técnica.  

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

O presente trabalho teve como objetivo principal caracterizar quimicamente a casca de 

arroz in natura e o carvão ativo proveniente dessa biomassa por meio de técnicas analíticas, 

físico-químicas, tais como: Termogravimetria (TG), Termogravimetria Derivada (DTG), 

Análise Elementar de CNH, Espectroscopia de absorção na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), Difratometria de raios X (DRX) e Adsorção de nitrogênio. E, 
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avaliar a capacidade desta biomassa in natura e do carvão ativo em adsorver o íon metálico de 

ferro (Fe3+) presente em solução aquosa. 

 

3.2 Específicos  

 

● Caracterizar a biomassa de casca de arroz in natura antes e após os processos de 

batelada e minicoluna, empregando as técnicas analíticas e físico-químicas: Termogravimetria 

(TG), Termogravimetria Derivada (DTG), Análise Elementar, Espectroscopia de Absorção na 

Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Difratometria de raios X 

(DRX) e Adsorção de nitrogênio; 

● Obtenção do carvão ativo proveniente desta biomassa, após a caracterização por 

TG/DTG para a escolha da temperatura ideal de calcinação; 

● Realizar estudos de adsorção em batelada e em minicoluna com a biomassa de casca de 

arroz in natura e o carvão ativo em soluções contendo o íon metálico de interesse (Fe3+) em 

função da concentração inicial; 

● Determinar as medidas de adsorção/dessorção de N2 da respectiva biomassa in natura 

e do carvão ativo antes da adsorção do íon metálico Fe3+, para avaliar as suas propriedades 

texturais (área superficial específica e volume de poros), de acordo com as metodologias de 

BET e BJH a fim de avaliar o processo de adsorção destes íons nesta biomassa in natura e nas 

cinzas;  

● Comparar a eficiência das metodologias (batelada e minicoluna) para adsorção de Fe3+ 

presente em solução aquosa, com base na quantificação destes íons utilizando a 

espectrofotometria UV-Vis. 

 

4 PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1 Material 

 

Foram utilizadas amostras de casca de arroz do tipo branco agulhinha (Oryza sativa L.) 

provenientes de Franca (SP) – Safras 2009/2010 e 2010/2011. 
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4.2 Métodos 

 

4.2.1 Preparo das amostras de casca de arroz 

 

As cascas de arroz passaram por um processo de remoção de sujeira superficial (poeira 

e terra) e outras partes da planta que pudessem estar misturadas às cascas. Em seguida, as cascas 

foram trituradas em liquidificador, peneiradas e separadas utilizando uma peneira 

granulométrica da série TYLER de malha 32 e 60 mesh respectivamente. Após a separação 

granulométrica, as frações foram pesadas, acondicionadas em béqueres fechados com parafilm 

em um dessecador, para posterior realização da caracterização e testes de batelada e minicoluna.  

 

4.2.2 Obtenção das amostras de carvão ativo 

 

De acordo com o estudo De Oliveira (2014), foram pesados cerca de 30 g da casca de 

arroz in natura, a qual foi calcinada em forno do tipo mufla (Quimis – Q318S). O aquecimento 

foi realizado em patamares de temperatura de 350, 400 e 450 °C sem isoterma, mantendo-se a 

esta temperatura por cerca de 24 horas, sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1). 

 

4.2.3 Caracterização da biomassa 

 

4.2.3.1 Análise Elementar (AE)  

 

O teste de análise elementar das amostras de casca de arroz in natura e do carvão ativo 

proveniente dessa casca de arroz foi realizado usando o equipamento Elemental Analyser da 

marca PerkinElmer modelo CNH2400. 

 

4.2.3.2 Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR) 

 

A caracterização dos grupos funcionais da biomassa foi realizada por espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) por modo de porcentagem de absorção 

preparada por pastilhas de KBr seco com resolução de 4 cm-1 e acumulação de 50 espectros 
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(scans), utilizando-se faixa espectral de 400 a 4000 cm-1. Essa análise foi realizada no 

espectrofotômetro FTIR da marca Bomen modelo MB100. 

 

4.2.3.3 Difratometria de raios X (DRX) 

 

Os difratogramas de raios X foram obtidos no difratômetro do tipo Bragg-Brentano, da 

marca Siemens modelo Bruker D5000. Os parâmetros experimentais foram: 40 kV, 40 µA, 

varredura de 3 até 65 (2θ), passo de 0,5 e 1 s por passo. 

 

4.2.3.4 Termogravimetria (TG) / Termogravimetria Derivada (DTG) 

 

As técnicas termoanalíticas, TG/DTG, foram utilizadas como ferramentas para 

determinar o comportamento térmico da casca de arroz in natura e do carvão ativo proveniente 

da casca de arroz durante os processos de conversão térmica em atmosfera inerte ou oxidante. 

A metodologia utilizada foi uma adaptação De Oliveira, 2014. 

As curvas TG/DTG dinâmicas foram obtidas a partir da termobalança modelo TGA-51 

da marca Shimadzu, sob atmosfera dinâmica de ar (50 mL min-1), empregando-se cadinho de 

Pt. O perfil de decomposição térmica das amostras foi avaliado utilizando-se razão de 

aquecimento (β) de 10 ºC.min-1 até 900 ºC, com massa de 10 ± 0,5 mg.  

 

4.2.4 Medidas de adsorção/dessorção de N2 

 

As medidas de adsorção/dessorção foram realizadas no analisador modelo ASAP 2010 

da marca Micromeritcs.  

As amostras foram previamente submetidas à desgaseificação sob pressão reduzida à 

temperatura de 473 K por 2 h. A área superficial foi avaliada pelo método BET, a partir dos 

dados de dessorção no intervalo de pressão relativa (P/P0) de 0,05 a 0,25. A distribuição do 

tamanho de poros foi calculada a partir do método BJH (Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett 

e Edward Teller). 
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4.2.5 Testes de adsorção em batelada 

 

Nesta etapa foi analisado o efeito da concentração inicial do íon férrico presente na 

solução para verificar o efeito de adsorção da biomassa de estudo. Para maior confiabilidade 

nos resultados, todos os testes foram realizados em triplicata, em temperatura ambiente e foram 

utilizadas como branco 100 mL de cada uma das concentrações do estudo. As mesmas 

condições foram utilizadas para o carvão ativo obtido da casca de arroz. 

O pH da solução de Fe3+ foi acidificado com HCl (1,65 mol L-1) deixando essa solução 

com um pH no intervalo entre 2 e 3. Foram preparados sistemas com 70 mg da casca de arroz 

in natura e do carvão ativo e 10 mL de solução contendo íons de ferro em concentrações de 1 

mmol/L e 3 mmol/L utilizando o cloreto de ferro III (FeCl3). As misturas foram agitadas por 30 

minutos, em temperatura ambiente e não foi avaliado o tempo de contato. As soluções foram 

filtradas e as concentrações de Fe3+ foram analisadas por meio da técnica de espectrofotometria 

UV-VIS (Agilent 8453 DAD) no comprimento de onda de 470 nm, utilizando uma cubeta de 

quartzo, com o seguinte método de leitura, foram 2 ml de ácido, 200 µL de tiocianato e 200 µL 

da amostra. Os resíduos obtidos do filtrado foram armazenados em béqueres, envoltos em 

parafilm, sob temperatura ambiente dentro do dessecador para serem caracterizadas 

posteriormente por TG/DTG. 

 

4.2.6 Teste em minicoluna com a biomassa de casca de arroz  

 

De acordo com o estudo de Furtado (2018), as colunas foram confeccionadas a partir de 

70 mg de casca de arroz in natura e do carvão ativo na granulometria de 60 mesh. Foram 

utilizados tubos de acrílico com diâmetro interno de 6 mm e 10 cm de comprimento do leito, 

vedadas em suas extremidades com lã de vidro, com a finalidade de evitar a perda do material 

adsorvente pelos tubos do sistema em fluxo. Todos os ensaios foram realizados em triplicata, e 

o valor de pH foi mantido nos valores entre 2 e 3. 

Posteriormente, as soluções tratadas foram analisadas com o mesmo método do teste em 

batelada. As amostras de casca de arroz in natura e o carvão ativo utilizadas neste teste foram 

retiradas das minicolunas, secas em temperatura ambiente, envoltas com parafilm e 

armazenadas em dessecador para também serem caracterizadas por TG/DTG e comparar com 

a metodologia por batelada. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização da casca de arroz in natura e do carvão ativo  

 

As curvas TG/DTG da amostra da CIN (Casca de arroz in natura) (Figura 1) 

evidenciaram quatro etapas de perda de massa. A primeira ocorreu entre 18 e 100 ºC, (Δm = 

8,8 %) e é devida a eliminação de H2O de umidade ou superficial. As três etapas seguintes 

corresponderam às perdas de massa de 58,1 % (Tpico DTG = 304,6 ºC); 24,9 % (Tpico DTG = 438,3 

ºC) e 3,5 % (Tpico DTG = 489,4 ºC) e são devidas à decomposição térmica da matéria orgânica. 

O resíduo é composto de matéria inorgânica, podendo ser constituída por alguns óxidos 

metálicos como K2O, P2O5, CaO, Fe2O3 e principalmente por SiO2 (FERREIRA, 2005). Como 

a quantidade de H2O depende das condições ambientais (umidade do ar e pressão atmosférica) 

e da temperatura de armazenamento, estimou-se a quantidade de matéria inorgânica 

descontando-se o teor de umidade, isto é, o teor de inorgânicos tendo como base a massa seca 

de casca, que foi de 7,3 %. 

 

Figura 1 - Curvas TG/DTG obtidas a 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar (50 

mL.min-1), para amostra CIN 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

A amostra CC3 (carvão ativo) (Figura 2) não apresentou três eventos distintos de 

degradação térmica da matéria orgânica. Contudo, o último pico de degradação observado na 

curva DTG (Tpico DTG = 480,0 ºC) pode indicar ocorrência de reações sobrepostas, ou seja, que 
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ocorrem concomitantemente. Além disso, é possível verificar no primeiro pico de degradação 

da matéria orgânica na curva DTG (Tpico DTG = 412,7 ºC) corresponde a sobreposição de duas 

reações. Esta amostra foi a que apresentou a maior razão C/N (Tabela 1), o que indica maior 

teor de insaturados. Por este motivo, é possível inferir que esta amostra possua maior teor de 

lignina que as demais, explicando o comportamento térmico diferenciado.   

 

Figura 2 - Curvas TG/DTG obtidas a 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar (50 

mL.min-1), para amostra CC3 

  

 

Fonte: autoria própria, 2022. 
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A Figura 3 representa comparativamente a relação das curvas TG das amostras CIN e 

CC3. 

 

Figura 3 – Curvas TG obtidas a 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar (50 

mL.min-1), para amostra CIN e CC3 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

 

Tabela 1 – Resultados da análise elementar e teor de compostos inorgânicos (na base 

seca) obtido por Termogravimetria 

Amostra C / % H / % N / % Teor de compostos 

inorgânicos /% 

CIN 42,6 6,0 0,7 7,3 

CC3 55,5 2,1 1,4 11,3 
Fonte: autoria própria, 2022. 

 

É possível inferir ao observar as diferenças no perfil de decomposição térmica que a 

biomassa da casca de arroz pode ser influenciada pelas características de plantio, como clima e 

composição do solo, dessa forma, podendo influenciar substancialmente a composição do 

material. 

Neste trabalho objetivou-se a caracterização da casca de arroz apenas para o uso como 

fonte de carvão ativo e como material adsorvente. Essa amostra foi estudada em pequena 

quantidade, em torno de 1 kg e homogeneizada empregado um liquidificador. Vale ressaltar 

que a amostra utilizada foi de acordo com o resultado obtido na dissertação De Oliveira (2014), 
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assim, não foi realizado um plano de amostragem para observar a composição de diferentes 

origens e safras, visto que este não é o objetivo deste trabalho.  

Além disso, foi escolhido a amostra CC3 calcinada na temperatura de 450 ºC sem 

isoterma de N2, pois foi a única condição que resultou no carvão ativo, as demais amostras nas 

temperaturas de 350 e 400 ºC não resultaram em carvão ativo e sim em cinzas. 

 

5.1.1 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

O espectro de infravermelho da casca de arroz e das cinzas da casca de arroz, apresentou 

perfil de bandas de absorção característicos de grupos funcionais de celulose, hemicelulose e 

lignina. E conforme mencionado anteriormente, a casca de arroz é composta 

predominantemente por celulose, hemicelulose e lignina (LIOU; CHANG; LO, 1997).  

A celulose é um polissacarídeo linear composto por ligações β-1,4-glicosídicas que 

resultam em um giro alternado de 180º no eixo da cadeia da celulose, representado conforme 

Figura 4 (HEINZE, 2015). 

 

Figura 4 - Representação de uma molécula de celulose 

 

Fonte: HEINZE, 2015. 

 

As hemiceluloses são polissacarídeos que possuem ligações β-1,4 com uma 

configuração equatorial (SCHELLER; ULVSKOV, 2010). As hemiceluloses diferem da 

celulose por ser composta por várias unidades de açúcar, por ter cadeias moleculares muito 

mais curtas e por ramificar as moléculas da cadeia, podendo ser divididas em grupos como 

pentoses, hexoses, ácidos hexurônicos e deoxiexoses, conforme representado na Figura 5 

(FENGEL; WEGENER, 1989). 
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Figura 5 – Representação dos açúcares que podem compor as hemiceluloses 

 

 

Fonte: FENGEL; WEGENER, 1989. 

 

A lignina é um polímero aromático ramificado complexo, devido à sua estrutura e 

heterogeneidade, podendo conter grupos carbonila, hidroxila e éter, representado conforme a 

Figura 6 (DE OLIVEIRA, 2014). 

Figura 6 – Modelo para a estrutura da lignina 

  

 

Fonte: ADLER, 1977. 
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As Figura 7 e 8 apresentam os espectros no infravermelho da casca de arroz in natura e 

do carvão ativo. As Tabelas 2 e 3 listam as principais atribuições às bandas de absorção. 

 

Tabela 2 – Principais bandas de absorção observadas nos espectros de FT-IR da casca 

de arroz in natura 

 

Número de onda/cm-1 Grupo funcional Tipo de vibração 

3347 O-H Estiramento 

2920 C-H Estiramento 

1635; 1728 C=O Estiramento 

1031 Si-O Estiramento 

898 O-H Deformação angular 

666 Si-O-Si Deformação angular 
Fonte: autoria própria, 2022. 

 

Tabela 3 – Principais bandas de absorção observadas nos espectros de FT-IR do 

carvão ativo  

Número de onda/cm-1 Grupo funcional Tipo de vibração 

3206 O-H Estiramento 

1579 C=O Estiramento 

1058 Si-O Estiramento 

876 O-H Deformação angular 

618 Si-O-Si Deformação angular 
Fonte: autoria própria, 2022. 

 

Figura 7– Espectro de FT-IR da casca de arroz in natura 

 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 
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Figura 8 – Espectro de FT-IR do carvão ativo 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

A banda larga, compreendida na região de 3206 a 3347 cm-1, correspondem ao grupo 

OH, provenientes da água adsorvida na superfície do material e podem estar relacionadas às 

vibrações de estiramento, da ligação OH, que pertencem à estrutura da celulose e hemicelulose 

(YANG et al., 2007). A banda causada pelo estiramento em 2920 cm-1, (C-H) pode ser atribuída 

às vibrações do grupo CH2 presentes na celulose e hemicelulose (CAO; TAN, 2004). Os sinais 

entre 1728 e 1579 cm-1 caracterizam os estiramentos de carbonilas, ésteres e grupos carboxílicos 

(LIMA; LEANDRO; SANTELLI, 1996). E as bandas ocasionadas pelo estiramento na região 

de 1058 e 1031 cm-1 representam os grupos Si-O.  

 

5.1.2 Difratometria de Raios X (DRX) 

 

A Figura 9 apresenta os difratogramas obtidos para a amostra de casca de arroz in natura 

e do carvão ativo, curva vermelha e preta respectivamente. 

Tanto a amostra de casca de arroz in natura quanto suas cinzas, apresentaram-se 

amorfas. A casca de arroz é composta de 50 % de celulose e hemicelulose, 26 % de lignina e 4 

% de compostos inorgânicos (DE SOUZA; MAGALHÃES; PERSEGI, 2002). Essa 

composição tende a possuir uma alta taxa de regiões amorfas (TSERKI, 2005). 

Ao analisar o difratograma da casca de arroz in natura (Figura 9), pode-se observar no 

espectro, picos na região entre 2θ = 15 e 30°, que mostra sinais poucos definidos com 

alargamento do sinal, típico de materiais amorfos (PENHA, et al., 2016). Já no difratograma 

das cinzas da casca de arroz não é possível notar esses picos na região do espectro, além disso, 
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é possível observar um desvio da linha de base entre 15 e 30°, indicando amorficidade do 

mesmo. 

 

Figura 9 – Difratogramas de Raios X obtidos para a amostra de casca de arroz in natura 

e carvão ativo 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

Tanto a composição química do adsorvente quanto a quantidade de material amorfo 

presente podem afetar a capacidade de adsorção do material adsorvente (FURTADO, 2018). 

Como o adsorvente é composto predominantemente por hemicelulose, celulose e lignina, e 

como os mesmos não foram submetidos há um pré-tratamento químico, esse material 

apresentou picos com poucos compostos cristalinos, podendo indicar um desordenamento 

microestrutural do material adsorvente (FURTADO, 2018). 

 

5.2 Análise de adsorção  

 

A análise de adsorção foi obtida por meio da espectrofotometria UV-VIS com a 

finalidade de determinar a eficiência da adsorção de Fe3+ na biomassa de casca de arroz in 

natura (CIN) e no carvão ativo (CC3). 
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5.2.1 Análise de adsorção/dessorção de N2 

 

Os valores experimentais da área superficial específica (SBET) e volume médio dos poros 

(V) foram calculados pelos métodos BET e BJH estão listados na Tabela 4.   

 

Tabela 4 – Parâmetros texturais obtidos pela Adsorção de Nitrogênio para as amostras 

de casca de arroz in natura (CIN) e carvão ativo (CC3)  

Amostra SBET (m2*g-1) V (cm3*g-1) 

CIN 7,00  0,005 

CC3 88,94 0,059 
Fonte: autoria própria, 2022. 

 

De acordo com os resultados obtidos, o volume médio dos poros e a área superficial 

específica de BET permitem avaliar que a casca de arroz in natura foi inferior à verificada para 

a amostra de carvão ativo, podendo assim limitar o acesso aos sítios internos de adsorção, logo, 

diminuindo a velocidade e a capacidade de adsorção da casca de arroz in natura.  

Vale ressaltar que o carvão ativo possui em sua característica alta área superficial 

específica o que contribui para maior adsorção e corrobora com os resultados obtidos.  

 

 

5.2.2 Análise de adsorção por Espectrofotômetro UV-VIS  

 

5.2.2.1 Forma de análise dos resultados 

 

Para obter a concentração em mmol/L da absorbância, foi realizado uma curva de 

calibração a partir da concentração do íon férrico, conforme o gráfico da Figura 10. 
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Figura 10 – Curva de calibração obtida a partir da relação da concentração x absorbância 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

O coeficiente angular da reta obtida equivale ao produto b x Ԑ da equação de Beer 

Lambert no comprimento de onda de 470 nm, conforme a Equação 1: 

 

𝐴 = 𝜀 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝐶                                                                                                                                              (1) 

 

Onde A é a absorbância, Ԑ é o coeficiente de absortividade molar característico do 

composto absorvente, ou seja, o analito em questão, b é o caminho óptico e C é a concentração 

molar do analito. 

 

Foi obtido um coeficiente de determinação R² de 0,995 onde é possível indicar que os 

pontos representados no diagrama de dispersão (Figura 10) está próximo da reta de regressão, 

podendo assim aferir que os resultados obtidos são confiáveis e possuem baixo erro amostral 

(MARTINS, 2018).  

 

Os resultados obtidos nos testes de batelada e minicoluna foram analisados pela 

quantidade de Fe3+ retida por amostra (mg g-1), conforme a Equação 2: 

 

𝑄𝑒 =
𝑐0 − 𝑐𝑒

𝑚
∗ 𝑉                                                                                                                                     (2) 
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Onde Qe é igual ao total de Fe3+ retido (mg g-1), C0 e Ce são as concentrações inicial e 

final (mg L-1), V é o volume (L) da solução, e m é a massa do adsorvente (g). 

 

A eficiência de adsorção (em porcentagem) de ferro pela biomassa também foi 

determinada de acordo com a Equação 3. 

 

𝐸 =
𝑐0 −  𝑐𝑒

𝑐0
∗ 100                                                                                                                                  (3) 

Onde E é a eficiência de adsorção (%), e C0 e Ce são as concentrações inicial e final (mg 

L-1). 

 

5.2.2.2 Testes em batelada e em minicolunas para adsorção de Fe3+ em solução 

 

Os dados de eficiência (%) de adsorção do íon férrico presente nas amostras da casca in 

natura e de carvão ativo em função da concentração inicial em batelada encontra-se no gráfico 

da Figura 11. 

Figura 11 – Eficiência da adsorção de Fe3+ na casca de arroz in natura e no carvão 

ativo em função da concentração inicial de Fe3+ em batelada  

Em parêntesis encontra-se os teores de Fe3+ adsorvido (mg g-1) em cada amostra. 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

É possível observar que houve uma adsorção de praticamente 100 % nas amostras da 

casca de arroz in natura e do carvão ativo na concentração de 1 mmol/L de Fe3+. Contudo, na 

concentração de 3 mmol/L de Fe3+ as amostras começaram a apresentar uma acentuada redução 
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na eficiência. Nota-se que as amostras de carvão ativo (CC3) da casca de arroz apresentaram 

eficiência melhor quando comparada as amostras de casca de arroz in natura em ambas as 

concentrações.  

 

Os dados de eficiência (%) de adsorção de Fe3+ para a casca in natura e o carvão ativo 

em função da concentração inicial utilizando minicolunas, encontra-se no gráfico da Figura 12. 

 

Figura 12 – Eficiência da adsorção de Fe3+ na casca de arroz in natura e no carvão ativo 

em função da concentração inicial de Fe3+ em minicolunas 

Em parêntesis encontra-se os teores de Fe3+ adsorvido (mg g-1) em cada amostra. 

 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

É possível observar que a eficiência foi de quase 80 % para as amostras de carvão ativo 

da casca de arroz, e menores que 50 % para as amostras da casca de arroz in natura nas 

concentrações de 1 mmol/L. Também foi possível notar que houve uma baixa eficiência (menor 

que 50 %) para as amostras na concentração de 3 mmol/L.  

 

A redução da eficiência de adsorção de Fe3+ com o aumento de sua concentração é um 

comportamento esperado, uma vez que a biomassa possui um limite para adsorver esse íon, 

conforme a quantidade disponibilizada em sua estrutura. 
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Esses resultados podem indicar que a eficiência de adsorção de Fe3+ é mais alta quando 

é utilizado o método em batelada, apesar do método em minicoluna ser mais representativo no 

meio ambiente.  

Em geral, a biomassa de casca de arroz pode ser considerada eficiente como adsorvente 

natural, pois alguns resultados superaram os 80 % de eficiência, podendo, assim, ser utilizada 

como tratamento na remediação de solo pobre em Fe3+. Alguns estudos comparativos 

corroboram os resultados obtidos: Pehlivan et al., 2013 utilizou a casca de arroz quimicamente 

tratada e obteve uma adsorção de ferro em torno de 99,6 %. Silva, 2010 utilizou a casca de arroz 

sem tratamento químico e obteve uma eficiência de 59 % na adsorção de manganês. Pereira e 

Pimental, 2020 utilizaram a casca de arroz sem tratamento químico e obtiveram uma eficiência 

de 73 % na remoção de cromo (III). 

Oliveira, 2016 utilizou a casca de arroz in natura e sem tratamento químico e obteve 

eficiência de 79 % na adsorção de níquel e 98 % na casca de arroz in natura tratada 

quimicamente. 

 

5.3 Caracterização da casca de arroz in natura (CIN) e carvão ativos (CC3) após o 

processo de adsorção da solução de Fe³+ (TG/DTG) 

 

As curvas TG/DTG da amostra da CIN contendo a solução de 1mmol/L de Fe3+ obtida 

no método de batelada (Figura 13) apresentaram três perdas de massa distintas. A primeira 

ocorreu entre 24 e 187 ºC, (Δm = 9,1 %) e é devida a eliminação de H2O de umidade ou 

superficial. As duas etapas seguintes corresponderam às perdas de massa de 84,9 % (TpicoDTG = 

309 ºC) e 2,1 % (TpicoDTG = 437 ºC) e correspondem à decomposição térmica da matéria 

orgânica. 
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Figura 13 – Curvas TG/DTG obtidas a 10ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar (50 

mL.min-1), para amostra CIN contendo a solução de 1 mmol/L de Fe3+ após teste em batelada. 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

A curva TG/DTG da amostra da CIN contendo a solução de 3 mmol/L de Fe3+ obtida 

no método de batelada (Figura 14) apresentaram três perdas de massa. A primeira ocorreu entre 

25 e 161 ºC, (Δm = 9,05 %) e é devida a eliminação de H2O de umidade ou superficial. As duas 

etapas seguintes corresponderam às perdas de massa de 82,7% (TpicoDTG = 296 ºC) e 4,1% 

(TpicoDTG = 438 ºC) e correspondem à decomposição térmica da matéria orgânica. 

Figura 14 – Curvas TG/DTG obtidas a 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar (50 

mL.min-1), para amostra CIN contendo a solução de 3 mmol/L de Fe3+ após teste em batelada. 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 
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A curva TG/DTG da amostra da CC3 contendo a solução de 1 mmol/L de Fe3+ obtida 

no método de batelada (Figura 15) apresentaram três perdas de massa. A primeira ocorreu entre 

25 e 231ºC, (Δm = 11,6 %) e é devida a eliminação de H2O de umidade ou superficial. As duas 

etapas seguintes corresponderam às perdas de massa de 51,9% (TpicoDTG = 379 ºC) e 19,05 % 

(TpicoDTG = 459 ºC) e correspondem à decomposição térmica da matéria orgânica. 

 

Figura 15 – Curvas TG/DTG obtidas a 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar (50 

mL.min-1), para amostra CC3 contendo a solução de 1 mmol/L de Fe3+ após teste em batelada. 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

A curva TG/DTG da amostra da CC3 contendo a solução de 3 mmol/L de Fe3+ obtida 

no método de batelada (Figura 16) apresentaram três perdas de massa. A primeira ocorreu entre 

25 e 250 ºC, (Δm = 10,3 %) e é devida a eliminação de H2O de umidade ou superficial. As duas 

etapas seguintes corresponderam às perdas de massa de 43,7 % (TpicoDTG = 388,5 ºC) e 35,7 % 

(TpicoDTG = 491,5 ºC) e correspondem à decomposição térmica da matéria orgânica. 
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Figura 16 – Curvas TG/DTG obtidas a 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar (50 

mL.min-1), para amostra CC3 contendo a solução de 3 mmol/L de Fe3+ após teste em batelada. 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

 

A curva TG/DTG da amostra da CIN contendo a solução de 1 mmol/L de Fe3+ obtida 

no método de minicoluna (Figura 17) apresentaram três perdas de massa. A primeira ocorreu 

entre 22 e 199 ºC, (Δm = 7,9 %) e é devida a eliminação de H2O de umidade ou superficial. As 

duas etapas seguintes corresponderam às perdas de massa de 81,2 % (TpicoDTG = 313 ºC) e 6,5% 

(TpicoDTG = 474 ºC) e correspondem à decomposição térmica da matéria orgânica. 
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Figura 17 – Curvas TG/DTG obtidas a 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar (50 

mL.min-1), para amostra CIN contendo a solução de 1 mmol/L de Fe3+ após teste em 

minicoluna. 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

 

A curva TG/DTG da amostra da CIN contendo a solução de 3 mmol/L de Fe3+ obtida 

no método de minicoluna (Figura 18) apresentaram três perdas de massa. A primeira ocorreu 

entre 22 e 183 ºC, (Δm = 6,1 %) e é devida a eliminação de H2O de umidade ou superficial. As 

duas etapas seguintes corresponderam às perdas de massa de 83,5 % (TpicoDTG = 315 ºC) e 5,9 

% (TpicoDTG = 489 ºC) e correspondem à decomposição térmica da matéria orgânica. 
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Figura 18 – Curvas TG/DTG obtidas a 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar (50 

mL.min-1), para amostra CIN contendo a solução de 3 mmol/L de Fe3+ após teste em 

minicoluna. 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

 

A curva TG/DTG da amostra da CC3 contendo a solução de 1 mmol/L de Fe3+ obtida 

no método de minicoluna (Figura 19) apresentaram três perdas de massa. A primeira ocorreu 

entre 23 e 200 ºC, (Δm = 8,2 %) e é devida a eliminação de H2O de umidade ou superficial. As 

duas etapas seguintes corresponderam às perdas de massa de 50,07 % (TpicoDTG = 366 ºC) e 27,7 

% (TpicoDTG = 492 ºC) e correspondem à decomposição térmica da matéria orgânica. 
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Figura 19 – Curvas TG/DTG obtidas a 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar (50 mL.min-

1), para amostra CC3 contendo a solução de 1 mmol/L de Fe3+ após teste em minicoluna. 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

 

A curva TG/DTG da amostra da CC3 contendo a solução de 3mmol/L de Fe3+ obtida no 

método de minicoluna (Figura 20) apresentaram três perdas de massa. A primeira ocorreu entre 

23 e 255 ºC, (Δm = 7,8 %) e é devida a eliminação de H2O de umidade ou superficial. As duas 

etapas seguintes corresponderam às perdas de massa de 49,1 % (TpicoDTG = 358 ºC) e 29,2 % 

(TpicoDTG = 506 ºC) e correspondem à decomposição térmica da matéria orgânica. 
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Figura 20 – Curvas TG/DTG obtidas a 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar (50 mL.min-

1), para amostra CC3 contendo a solução de 3 mmol/L de Fe3+ após teste em minicoluna. 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

As Figuras 21 e 22 mostram curvas TG /DTG das amostras de casca de arroz in natura 

e carvão ativo após adsorção de 1 mmol de Fe3+ pelo método da batelada, respectivamente. 

Pode-se observar que, as curvas TG e DTG da amostra CC3 evidenciam o segundo e o terceiro 

eventos de perdas de massa a temperaturas mais altas do que as curvas TG e DTG da amostra 

CIN. Comparativamente, isto condiz com a maior adsorção do íon Fe3+ na amostra CC3 em 

relação a amostra CIN.  
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Figura 21 – Sobreposição das Curvas TG obtidas a 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar 

(50 mL.min-1), para amostra CIN e CC3 contendo a solução de 1 mmol/L de Fe3+ após teste 

em batelada. 

  

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

Figura 22 – Sobreposição das Curvas DTG obtidas a 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de 

ar (50 mL.min-1), para amostra CIN e CC3 contendo a solução de 1 mmol/L de Fe3+ após teste 

em batelada. 

  

Fonte: autoria própria, 2022. 
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A Figura 23 mostra as curvas TG das amostras de casca de arroz in natura e carvão ativo 

após adsorção de 1 mmol de Fe3+ pelo método da minicoluna, respectivamente. Pode-se 

observar que, a curva TG da amostra CC3 mostrou que o segundo e o terceiro eventos de perdas 

de massa ocorreram em temperaturas mais altas em relação aos dois eventos apresentados na 

curva TG da amostra CIN. Este comportamento ficou evidenciado, também, na curva TG das 

amostras de casca de arroz in natura e carvão ativo após adsorção de 3 mmol/L de Fe3+, 

utilizando este método de adsorção, como mostra a Figura 24. Diante destes resultados, pode-

se afirmar que a presença do íon Fe3+, independente da sua concentração, aumentou a 

estabilidade térmica da amostra de CC3. 

 

Figura 23 – Curvas TG obtidas a 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar (50 mL.min-1), 

para amostra CIN e CC3 contendo a solução de 1mmol/L de Fe3+ após teste em minicoluna. 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 
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Figura 24 – Curvas TG obtidas a 10ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de ar (50 mL.min-1), 

para amostra CIN e CC3 contendo a solução de 3mmol/L de Fe3+ após teste em minicoluna. 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

A figura 25 mostra a sobreposição das curvas TG/T, apresentando dois eventos na curva 

de temperatura que representa um evento exotérmico que ocorreu em todas as amostras após a 

adição da solução de Fe3+ em ambas as concentrações. No entanto, este evento só poderia ser 

confirmado por meio de uma avaliação Calorimétrica Exploratória Diferencial (DSC) ou por 

Análise Térmica Diferencial (DTA).  

Figura 25 – Sobreposição das Curvas TG/T da amostra CC3 após a adição de Fe3+. 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos por meio das curvas TG/DTG associados aos de análise elementar 

de CNH, FTIR, DRX e espectrofotometria UV-VIS possibilitaram a caracterização química das 

amostras de casca de arroz in natura e do carvão ativo. Ressalta-se que, a presença do alto teor 

de lignina na composição desta biomassa, contribuiu para a adsorção do Fe3+. 

A espectrofotometria UV-Vis permitiu comparar os métodos de adsorção do Fe3+ em 

diferentes concentrações, onde pode-se observar que os resultados obtidos pelo método em 

batelada apresentaram maior eficiência no processo de adsorção do que o método em 

minicoluna.  

Ao considerar a abundância do resíduo da biomassa da casca de arroz, o baixo custo do 

mesmo e a sua eficiente capacidade de adsorção do carvão ativo obtido deste material, pode-se 

concluir, também, que este seja considerado um material alternativo viável, promissor e 

sustentável para ser aplicado no tratamento da remediação de solos com baixa concentração de 

ferro.  
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