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RESUMO 

Este trabalho é uma avaliação de proposta de tratamento de efluente 

aquoso contaminado com óleo semelhante ao gerado em atividade extrativista de 

petróleo, a água produzida. A proposta apresenta uma metodologia de tratamento 

desde a remoção do óleo até a destinação final dos resíduos.  

Os materiais sorventes utilizados são: biocarvão de inflorescência de 

Typha sp, bagaço de cana e biocarvão de bagaço de cana. Dividida em duas partes, 

a proposta conta com uma etapa de sorção em béquer com biocarvão de 

inflorescência de Typha sp e uma etapa de sorção em colunas recheadas com 

biomassas ou biocarvões preparados a partir delas. Os sorventes avaliados foram 

comparados à Turfa, um material já utilizado em sorção de óleo.  

Na etapa de sorção em béquer, avaliou-se a eficiência em sistemas 

dinâmicos e estáticos e a influência da razão massa de óleo/massa de sorvente. O 

sistema dinâmico aliado à razão de 20 foi o tratamento que se demonstrou mais 

eficaz na proposta de remediação. Na etapa de sorção em coluna, avaliou-se o 

desempenho do biocarvão de inflorescência sozinho e de misturas suas com as 

outras biomassas citadas na remoção de óleo e íons dissolvidos.  

No que diz respeito à remoção de óleo, as colunas com recheios 

misturados (Biocarvão de inflorescência com bagaço de cana e biocarvão de 

inflorescência com biocarvão de bagaço de cana) revelaram-se mais eficientes e, 

em relação à remoção de íons, a coluna misturada de biocarvão de inflorescência, 

bagaço de cana e biocarvão de inflorescência misturado com biocarvão de bagaço 

de cana se mostrou mais eficiente após ser lavada com a própria solução avaliada. 



 

 
 

A eficiência na remoção de óleo e íons da fase aquosa foi monitorada por 

medida de ângulo de contato, titulação pelo método de Mohr e teste com tiocianato 

de potássio. O comportamento térmico do biocarvão impregnado com óleo foi 

analisado termogravimetricamente.  

As curvas de termogravimetria das amostras de biocarvão impregnado 

com gasóleo são semelhantes à curva do gasóleo puro, sugerindo que o valor do 

poder calorífico da amostra impregnada seja próximo ao valor calculado para o 

gasóleo. Sendo assim, o resíduo produzido na remoção de óleo se qualifica como 

possível fonte para geração de energia. 

 

Palavras-chave: Água produzida, biomassa, biocarvão, irrigação e ângulo de 

contato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

This work proposes a treatment methodology for aqueous effluent 

contaminated with oil, similar to these generated in oil extraction activities, the 

produced water. The proposal presents a treatment methodology from oil removal to 

the final disposal of waste.  

The sorbent materials used are: Typha’s inflorescence biochar, sugarcane 

bagasse and sugarcane bagasse biochar. These sorbents’ efficiency was compared 

to Turfa’s, a material used in oil sorption. It was divided into two parts: a step 

developed into Becker and a step developed in columns packed with biomasses or 

biochar prepared therefrom.  

In sorption step in Becker, the efficiency was evaluated in dynamic and 

static systems and the influence of ratio mass of oil / bulk sorbent. The combined 

dynamic system and 20 ratio treatment was shown the most effective remediation 

proposal. In sorption step column, the performance in removing oil and dissolved 

ions evaluated by using the inflorescence of biochar alone and mixtures with other 

biomasses cited.  

With regard to the removal of oil, the columns with mixed fillings 

(Inflorescence’s biochar with sugarcane bagasse and inflorescence biochar with 

sugarcane bagasse’s biochar) proved to be more efficient and, in relation to the 

removal of ions, the column mixed inflorescence biochar, sugarcane bagasse and 

inflorescence biochar mixed with sugarcane bagasse biochar was more efficient after 

being washed with the tested solution. 



 

 
 

Oil and ions removal efficiency from the aqueous phase was monitored by 

contact angle, Mohr titration and test with potassium thiocyanate. The thermal 

behavior of biochar impregnated with oil was analyzed thermogravimetrically. 

The thermogravimetric curves of the biochar samples impregnated with 

diesel are similar to pure diesel curve, suggesting that the calorific value of the 

impregnated sample is close to the value calculated for diesel. Thus, the residue 

produced in oil removal is qualified as a possible source for power generation. 

 

Keywords: Produced water, biomass, biochar, watering and contact 

angle. 
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1. Introdução 

1.1 Sobre o petróleo e a água produzida 

Desde que se tem relato histórico, nota-se que a sociedade sempre teve o 

costume de extrair ou manusear recursos naturais para sua sobrevivência. Neste 

processo, seja extrativista, produtivo ou de qualquer ordem, há geração do que é 

desejável, o produto, e de subproduto(s), algo muitas vezes não aproveitável. Esta 

lógica se aplica à vida humana desde práticas inerentes à sobrevivência, como 

alimentação e respiração, até processos relacionados com o bem-estar tal como a 

produção industrial. 

Como forma de diferenciar o material não aproveitável resultante da 

interferência humana sobre as matérias-primas, define-se resíduo como material, 

substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 

obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos 

em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica 

ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (PNRS, 

2010).   

Por outro lado, define-se rejeito como material depois de esgotadas todas 

as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não 

a disposição final ambientalmente adequada (PNRS, 2010). 

As legislações regulamentam de forma bastante rigorosa as 

características, periculosidade, disposição e outras características físico-químicas 

dos resíduos, como exemplo, a NBR 10004 (2004) que fala sobre resíduos sólidos. 
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Como o exemplo anterior induz a pensar, a parte não aproveitável da ação antrópica 

pode se apresentar em diversos estados físicos, sejam eles sólido, líquido, gasoso e 

as demais variações. 

Os impactos sobre o meio ambiente causados por atividades 

antropogênicas, com grande ênfase nas atividades industriais, têm sido 

cotidianamente notados e suas consequências têm estado em evidência 

ultimamente. A busca pela melhoria na qualidade de processos, de materiais, de 

técnicas e a sensibilização do pessoal técnico envolvido resulta, prioritariamente, da 

necessidade de se adaptar a exigências legais explicitadas por meio da Resolução 

CONAMA Nº 357/05 e Resolução CONAMA Nº 430/11 e na lei sobre Crimes 

Ambientais (1998). 

Com a crescente preocupação em relação aos cuidados com o meio 

ambiente, tem-se estudado diversas formas de tratamento dos atuais resíduos 

industriais e/ou domésticos gerados pelo homem, sejam eles da categoria que 

forem. As metodologias mais desenvolvidas atualmente são as denominadas 

alternativas verdes.   

O resíduo produzido no dia-a-dia da sociedade tem despertado interesse 

de alguns pesquisadores. Um dos tipos de resíduos amplamente estudados 

atualmente são os chamados oleosos. Alguns estudiosos (Oliveira et al, 2014) têm 

desenvolvido metodologias de tratamento para descartes oleosos de caixas de 

gordura, por exemplo. Segundo estes, as escumas apresentam grande potencial a 

serem convertidas em biodiesel por possuir elevado teor de óleos e graxas e, ainda, 

funciona como medida sanitária.  

Há também quem estude tratamentos alternativos para processos em 

escalas maiores, como é o caso industrial. Há estudos (Gomes et al,2010) que 
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avaliam a eficiência do tratamento dos resíduos de diesel, proveniente de tanques 

de armazenamento, por meio de recuperação deste em biorreator. O processo é 

composto de 4 quatro etapas e possui algumas variáveis a serem controladas, 

dentre elas: pH, rotação, aeração, oxigênio dissolvido (OD), temperatura e tempo de 

cada estágio. 

No que diz respeito à produção de passivos ambientais ao se falar sobre 

materiais oleosos, algo que tem estado em grande destaque é a indústria petrolífera. 

Atualmente, pode-se dizer que existe uma dependência direta ou indireta entre o 

mercado petrolífero e as demais áreas da vida humana. Esta influência é notada 

desde pequenos utensílios produzidos a base de petróleo até ações na bolsa de 

valores. Isto promove a demanda de volumes vultosos de barris de petróleo por dia, 

como mostra a Figura 1 (Boletim de produção de petróleo) que apresenta dados de 

produção de petróleo e Líquido de Gás Natural (LGN) no Estado do Rio de Janeiro. 

      

Gráfico 1: Dados de produção anual de petróleo e LGN no RJ. 

Legenda: *: Considerações sobre parte do ano. 
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Em consequência do desenvolvimento industrial e seus respectivos 

impactos à natureza, foram desenvolvidos órgãos e movimentos, em âmbito mundial 

e local, para estudar e desenvolver formas de utilizar os recursos de maneira 

sustentável, ou o mais próximo disso. Recentemente, pesquisadores têm se 

empenhado em encontrar meios de aplicação desses resíduos e descarte dos 

rejeitos a fim de reduzir os impactos ambientais causados por eles e fornecer 

matéria-prima para suprimento de necessidades básicas ou mais complexas da 

sociedade. 

O atendimento às exigências legais, descritas nas Resoluções CONAMA, 

na lei sobre Crimes Ambientais e demais legislações, geralmente resulta para as 

empresas em reconhecimento dos consumidores e da sociedade como um todo na 

responsabilidade no trato das questões ambientais, além da minimização dos custos 

operacionais e dos passivos ambientais. O descarte inadequado de efluentes implica 

em efeitos nocivos ao meio ambiente, na repercussão negativa indesejada, 

penalidades diversas e um custo elevado com ações corretivas e mitigadoras. 

Na indústria do petróleo vários segmentos podem agredir ao meio 

ambiente, dentre eles se destaca a etapa de extração quando é gerado juntamente 

com o petróleo o poluente mais relevante, particularmente pelo volume envolvido, 

que é a água produzida. Geralmente, ela contém alta salinidade, partículas de óleo 

em suspensão, produtos químicos adicionados nos diversos processos de produção, 

metais pesados e por vezes alguma radioatividade. Isto a torna um poluente de 

difícil descarte agravando-se pelo expressivo volume envolvido (Resolução 

CONAMA 393/79, Motta et al, 2013, Ribeiro et al, 2013). 

A Figura 2 ilustra de forma simplificada a etapa de extração do petróleo e 

a geração da água produzida. 
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Figura 2: Esquema Ilustrativo da etapa de extração de petróleo. 

 

A geração de água produzida ocorre no contato da água injetada com o 

material contido dentro do reservatório. A água conata, a água injetada, sais 

minerais, uma parcela oleosa e os aditivos utilizados no processo, além de sólidos, 

são os componentes básicos do que é conhecido como água produzida. 

Atualmente, as indústrias petrolíferas têm enfrentado um grande desafio 

pertinente às suas atividades produtivas: o tratamento da água produzida. Este 

tratamento é hoje necessário para qualquer das três aplicações mais comumente 

utilizadas para este subproduto do petróleo: injeção, descarte ou reuso (Motta et al, 

2013). 

A água produzida é composta por uma parcela de água que já existe no 

reservatório de óleo desde a formação do mesmo, a que chamamos de água conata, 
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a qual contém alta salinidade e presença de metais pesados em teores variados. 

Além destes constituintes, há ainda a presença de hidrocarbonetos aromáticos, 

alquil-fenóis, radionuclídeos, inibidores de corrosão e incrustação e 

desemulsificantes (OSPAR, 2010). O resíduo final pode ser descartado 

adequadamente de acordo com as legislações, mas, também pode ter utilização nos 

processos de injeção para recuperação secundária com relativo sucesso. 

Em resumo, a produção de água é intrínseca ao processo de extração do 

petróleo. Petróleo e água são praticamente imiscíveis em condições normais, o que 

facilita seu processo de separação. Porém, em decorrência das condições 

existentes durante a formação e migração do petróleo, em virtude do longo tempo de 

confinamento, parcelas de hidrocarbonetos podem se solubilizar na água (Silva et 

al,2007). 

Durante as operações de produção, por causa da agitação, formam-se 

emulsões, que são gotículas dispersas de um líquido dentro de outro. Essas 

emulsões podem ser fácil ou dificilmente "quebradas", ou seja, separadas em fases, 

em função das propriedades do óleo, da água e das razões entre seus teores. A 

emulsão é separada e do óleo são retirados água, sal e sólidos presentes; a seguir 

envia-se o óleo para o refino. A água que contém outros resíduos e óleo residual 

(suspenso, emulsionado, solubilizado) é tratada e dada uma destinação final (Silva 

et al,2007). 

Ao ser iniciado o processo de separação óleo/água, parte da água 

separa-se rapidamente, a chamada água livre. A retirada da água livre do processo 

pode ser vantajosa para maior economia nos passos seguintes de tratamento 

(Renou et al, 2007 e Silva, 2000). 
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 Se houvesse tempo para decantação, as emulsões, inicialmente 

perturbadas, poderiam se romper naturalmente. Porém, nas emulsões de água em 

óleo, as partículas aquosas parecem estar envolvidas por uma película que não se 

rompe em tempo previsível por causa da existência de emulsificantes naturais na 

composição do petróleo. São necessários processos que, utilizando aquecimento, 

eletricidade, produtos químicos e/ou meios mecânicos, podem promover o 

rompimento dessa película, propiciando a aglutinação das gotículas de água e, 

consequentemente, a separação água/óleo (Silva et al,2007). 

Por outro lado, produtos químicos como desemulsificantes são usados 

para desestabilizar as emulsões de água em óleo e vice-versa. Agem na superfície 

das gotículas de água, quando atuam em emulsões do tipo água em óleo, de modo 

que ocorre a colisão entre elas e posterior decantação. Nas emulsões de óleo em 

água, os aditivos agem na superfície das gotículas do óleo emulsionado, fazendo 

com que coagulem e se separem da água (Silva et al,2007). 

Atualmente, a água produzida é o efluente que corresponde ao maior 

volume gerado durante a produção de petróleo. Em média, para cada barril de 

petróleo são produzidos de 3 a 7 barris de água, com potencial aumento 

proporcional ao envelhecimento do campo produtor. Sua periculosidade está 

diretamente relacionada à sua composição. Alguns de seus constituintes e suas 

faixas de concentração são: óleo (50 – 5000 mg.L-1), cloreto de sódio (40000 – 

150000 mg.L-1) e sólidos suspensos (5 – 2000 mg.L-1) (Silva et al,2007). 

Devido ao grande volume gerado, a água produzida é considerada como 

um efluente que pode ser descartado ou reutilizado, mas, para isto, terá de passar 

por tratamentos eficazes de modo a se enquadrar na legislação vigente, tendo em 

vista o destino que lhe será dado. Se for reutilizada (reciclada), precisará ser tratada 
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de modo a atingir os padrões necessários ao processo em que será utilizada. Os 

tratamentos básicos pelos quais a água produzida pode passar são: remoção do 

óleo residual; remoção de gases; remoção de sólidos suspensos; eliminação de 

bactérias. A Figura 3 (Silva et al,2007) apresenta dados de produção de água, óleo 

e reinjeção da água. 

 

 

Figura 3: Dados de produção de petróleo e água produzida da bacia de Campos. 

 

No que diz respeito ao tratamento de água produzida, existem diversas 

metodologias empregadas e estudadas atualmente. Dentre elas encontra-se o 

Processo de Separação por Membranas (SPM) revisado por Motta et al 2013. 

Comparado aos demais processos, este apresenta algumas características 

positivas, tais como seu baixo custo, frente às outras técnicas, e sua eficácia no que 

diz respeito a partículas micrométricas e submicrométricas. Embora venha 
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apresentando resultados muito promissores, ainda possui limitações e necessidade 

de otimização e conhecimento mais aprofundado da técnica (Motta et al, 2013). 

A presença de óleo na água a ser descartada no mar é limitada, em 

média 40 mg/L. Quanto aos gases, podem estar presentes na água produzida H2S, 

CO2 e O2 que são fatores influentes no favorecimento aos processos corrosivos 

(Schoenhals et al, 2009). A corrosão é fato importante em um sistema de tratamento 

e injeção de água. O tratamento para eliminar gases pode ser dispendioso e o uso 

de anticorrosivos é comum. Pode ser mais econômico o investimento em materiais 

resistentes à corrosão. Os sólidos suspensos devem ser retirados. Os processos de 

filtração são vários. Como os filtros são, em geral, afetados pela presença de óleo 

na água, este deve ser retirado do efluente antes do processo de filtração (Ahmadun 

et al, 2009 e Silva, 2000). 

Se a água produzida for usada como água de injeção, a presença de 

bactérias é bastante nociva. Estas devem ser eliminadas com o uso de bactericidas, 

pois causam basicamente problemas relacionados à corrosão do aço por geração de 

H2S. Como efeito da corrosão, existe a formação e deposição de sulfeto de ferro 

que, com o tempo, obstrui o local em que a água está sendo injetada (Silva et al, 

2007). 

A água produzida, em plantas onshore, tende a ser reinjetada em 

reservatórios, após tratamento prévio para evitar resultados previsíveis, tais como: 

contaminação de aquíferos e cursos de água, deposição de sal ou espécies 

orgânicas no solo tornando-o improdutivo para agricultura. Este descarte segue os 

parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA 396/08 (Motta et al, 2013). Se 

lançada em rios, tende a contaminá-los, caso estes sejam de pequeno a médio 

porte, em razão da baixa capacidade de autodepuração desses corpos hídricos. 
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Além de impactar negativamente os mananciais, o lançamento de água produzida 

põe em risco a vida das espécies aquáticas e causa impactos estéticos.  

A poluição de um rio pode contaminar as águas subterrâneas e 

comprometer os sistemas de água potável. Entretanto, após tratamento adequado, o 

uso da água produzida para irrigação pode suplementar as reservas de água de 

regiões de baixo índice pluviométrico. Para se adequar ao uso como água potável, 

são necessários tratamentos onerosos com vistas à eliminação de hidrocarbonetos, 

metais pesados e outras impurezas (Ahmadun et al, 2009 e Motta et al, 2013).  

Até o momento, os impactos que o descarte de água produzida tem 

causado têm forçado órgãos governamentais a desenvolverem legislações rígidas 

quanto ao seu descarte e, até mesmo, reinjeção (Ahmadun et al, 2009 e Renou et al, 

2008).  

O descarte como água de injeção se revela como uma alternativa 

bastante eficaz, pois é utilizada em processo de recuperação adicional de óleo, com 

a injeção da água produzida no horizonte de onde foi retirada (Silva et al,2007). O 

risco ambiental preocupante, com essas manobras, é a contaminação de aquíferos.  

A alta salinidade é um fator de grande risco, pois pode impactar os 

mananciais de água doce que se destinam à agricultura e consumo humano. O 

sódio, em particular, é especialmente nocivo se a água for usada na irrigação, pois a 

salinidade prejudica o solo (Medeiros et al, 2003). 

Os sólidos suspensos representam outro fator importante porque estão 

diretamente ligados à toxicidade da água em função das concentrações de 

elementos nocivos. Grandes quantidades de sólidos podem interferir na 

autopurificação de rios e ocasionar depósitos de lama, danificar pontos de pesca e 

impactar esteticamente os mananciais; a presença de metais pesados é também 
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fator importante porque sua presença se relaciona com a capacidade de 

bioacumulação na cadeia alimentar. 

Na água produzida, diversos metais pesados podem ser encontrados 

como, por exemplo, bário, manganês, mercúrio, zinco etc. (Motta et al, 2013 e Silva, 

2000). Além disso, deve ser considerada a radioatividade inerente à água, pois é 

comum encontrar elementos como Ra-226 e Ra-228 os quais tendem a 

bioacumular, como os metais pesados, em peixes e crustáceos. 

A presença de orgânicos solúveis ou insolúveis torna a água tóxica para 

peixes, dificultando a troca gasosa do ambiente aquático, causando gosto 

desagradável e aparência inaceitável à água. Por último, a adição de produtos 

químicos é fator importante para certos usos futuros, uma vez que a água produzida 

pode conter biocidas (bactericidas) altamente tóxicos a muitos organismos. A água 

produzida tem que ser gerenciada como qualquer outro material perigoso na 

indústria do petróleo, ou seja, de maneira segura e inteligente (Silva, 2000). 

Tendo como objetivo a descontaminação de regiões afetadas por 

derramamento de óleo, tem-se estudado a eficiência, degradabilidade, viabilidade 

econômica e reciclagem de diversos materiais tidos como sorventes classificados 

em três diferentes categorias: produtos minerais, produtos orgânicos sintéticos e 

produtos orgânicos. ADEBAJO et al, 2003, por exemplo, realizou uma revisão 

bibliográfica na área de recuperação de ecossistemas por meio de materiais 

porosos, mas têm se intensificado, também, o estudo do uso de biomassas no 

tratamento de resíduos contaminados com óleo.  
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1.2 Sobre a planta e biocarvão 

 

A Typha sp. ou Typha domingenses (Figura 4) é uma planta da família 

das Typhaceas que apresenta caule cilíndrico e folhas longas e estreitas. No Brasil, 

é popularmente conhecida como taboa, paineira do brejo, capim de esteira e outros. 

Características marcantes da espécie são a inflorescência, flores unissexuais 

agrupadas em forma cilíndrica na extremidade do caule, e sua adaptabilidade a 

ambientes aquáticos de climas tropicais ou temperados (Alves, 2009). 

 

Figura 4: Typha sp. 

 

É classificada como macrófita aquática emersa por apresentar raízes 

emersas, mas folhas fora d’água (Esteves, 1998 apud Porbio – UFSCAR). Definem-

se por macrófita aquática, de acordo com Irgang e Gastal (1996) apud Gonçalves 

(2006), os vegetais que possuem suas estruturas fotossintetizadoras 

permanentemente, ou por épocas do ano, total ou parcialmente submersas em água 

doce ou salobra.17 

Assim como é reportado para outras macrófitas (Coelho, 1994, apud 

Schoenhals, 2009 e Mafei, 1988), a Typha sp.  apresenta grande taxa de reprodução 
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nas condições conferidas pelo território brasileiro, podendo causar sérios prejuízos 

(Rubio et al, 2004 apud Alves, 2009) e sendo caracterizada como uma praga. Por 

conta dessa vasta disponibilidade, há estudos de utilização destes vegetais para 

diversos fins. Um exemplo é a chamada fitorremediação, recuperação de ambientes 

contaminados com espécies químicas de grande periculosidade (Lima, 2010; Mafei, 

1988 e Módenes et al, 2009).  

A grande vantagem na utilização destes materiais biodegradáveis é a 

economia gerada, uma vez que eles existem em abundância na natureza. O custo 

total de um processo baseado na utilização de macrófitas seria o transporte do 

material, caso fosse usado in natura, ou o custo do transporte somado custo do 

tratamento com fontes de energética, caso fosse convertido a outro material (Alves, 

2009). 

Aliado à disponibilidade, as macrófitas apresentam grande poder de 

sorção de compostos químicos. A eficiência de sorção de óleo em coluna da 

inflorescência de Typha já era um assunto estudado e comprovado por Khan et al, 

2004, cujo trabalho apresenta sorção de óleo acima de 70%. 

Justamente por este fator, muito se tem estudado sobre a possibilidade 

do uso de materiais a base de biomassa. Entende-se por biomassa qualquer resíduo 

de origem animal ou vegetal (Rubio et al, 2004, apud Alves, 2009). 

Como proposta de tratamento de resíduo de forma eficaz podemos 

considerar a conversão em biocarvões que são materiais produzidos a partir de 

biomassas (sorvente orgânico) tratadas termicamente em atmosfera pobre em 

oxigênio e que são ótimos absorvedores ou adsorvedores de compostos orgânicos e 
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de metais (Ahmadun et al, 2009; Alves, 2009; Lima, 2010; Mafei, 1988; Módenes, 

2009; Schoenhals, 2009 e Custódio, 2016). 

Dentre as forma de preparação de biocarvão, encontram-se a pirólise e a 

conversão a baixo custo. De acordo com Gómez, 2002 apud Vieira, 2014, o 

processo pirolítico possui variações tanto de tempo de pirólise, quanto de 

temperatura de processo. Sendo a faixa de temperatura mais branda em torno de 

400° C.37 O processo de conversão a baixo custo, apesar de apresentar tempo de 

processo um pouco maior do que algumas variações apresentadas no trabalho de 

Vieira, 2014, utiliza temperaturas mais amenas, na faixa de 300° C. Isto lhe confere 

um consumo de energia menor do que os processos pirolíticos. 

 Neste trabalho, um biocarvão gerado por conversão térmica a baixo 

custo a partir de macrófita será usado para tratar a água produzida sintética. Após o 

tratamento, a água será caracterizada e os resultados indicarão se ela pode ser 

qualificada como água própria para irrigação (Alves, 2009 e Lima et al, 2008).   
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2. Objetivo geral 

  

O objetivo principal do trabalho foi a investigação da eficiência de 

remoção de óleo presente numa amostra de água de composição semelhante à 

água produzida que é um subproduto na exploração do petróleo. O trabalho se 

limitou a realizar as avaliações em amostras sintéticas produzidas em laboratório no 

período que compreende a realização do mesmo. Avaliou-se, também, a 

possibilidade de caracterizar o efluente aquoso como água de irrigação. 

 

2.1 Objetivos específicos 

- investigar a eficiência de remoção de óleo e íons cloreto pelo biocarvão em ensaios 

em béquer;  

- investigar a eficiência da remoção de óleo pelos biocarvões usados como fase 

estacionária em coluna, já que ele é altamente hidrofóbico; 

- usar a medida de ângulo de contato como parâmetro para avaliar a eficiência de 

remoção de óleo.  
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3. Desenvolvimento e otimização da metodologia de tratamento do efluente 

3.1   Sobre o material usado como sorvente 

O sorvente aqui usado foi um biocarvão preparado a partir da 

inflorescência da Typha sp de acordo com o experimento descrito por Custódio, 

2016. Resumidamente, o procedimento consistiu em submeter a inflorescência a um 

tratamento térmico, em uma mufla, a 300ºC, sob atmosfera inerte de nitrogênio.   A 

mufla era dotada de linha para gases que permitiam a entrada de nitrogênio e a 

saída dos gases liberados durante o tratamento térmico e um condensador para 

recolhimento de bio-óleo, além de caixa metálica onde a biomassa foi acondicionada 

(Figura 5 e Figura 6).  

 

Figura 5: Vista da Mufla com condensador adaptado na parte posterior.          

 

 

 

 

 

Figura 6: Caixa metálica com entrada e saída de gás.
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O biocarvão já estava disponível no laboratório, não sendo necessária 

sua preparação. Algumas de suas propriedades foram determinadas por Custódio, 

2016 e são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Características físico-químicas do sorvente. 

 

 

A Tabela 2 apresenta os dados de análise elementar que foi feita na 

PUC-RJ num analisador EA 1112. Ensaio realizado pelos membros do laboratório 

citado. A análise elementar foi realizada para as amostras: BI (biocarvão de 

inflorescência de Typha), mistura de BI+BC (biocarvão de inflorescência de Typha e 

bagaço de cana) e BI+BBC (biocarvão de inflorescência de Typha e biocarvão de 

bagaço de cana). 

 

Tabela 2: Dados de análise elementar. 

 
%N %C %H %O 

BI 2,06 65,76 5,19 26,99 

BI+BC 0,72 25,12 7,04 67,12 

BI+BBC 1,57 44,00 5,58 48,85 

 

 

 % 
Cinzas 

% 
Umidade 

% 
Flutuabilidade 

(água doce) 

% 
Flutuabilidade 

(água 
salgada) 

% 
Ceras 

% 
Lignina 

Insolúvel 

% 
Hidrofobicidade 

Biocarvão 4,06 5,70 94,31 99,19 2,89 89,92 100,00 
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Uma análise feita na região de infravermelho mostrou grupos funcionais 

presentes no biocarvão. No espectro apresentado (Figura 7) é possível identificar 

bandas referentes à hidroxila de ácido carboxílico (OH), hidrocarbonetos saturados e 

insaturados (CH, CH2, CH3 e C=C) e ésteres (C-O e C=O), além de bandas na 

região de aromático. 

 

Figura 7: Espectro na região de infravermelho para o biocarvão de inflorescência de Typha 

sp. 

 

As análises foram feitas na UFF, realizadas pelo pessoal técnico do 

laboratório responsável por análises espectrométricas, utilizando-se um 

espectrômetro VARIAN 660IR operado na região de 4000 a 600 cm-1. 

 

3.2   Preparação da Amostra 

Inicialmente, o objetivo deste trabalho era investigar o tratamento de água 

produzida na indústria de petróleo com biocarvão preparado a partir da 

inflorescência da Typha sp. Entretanto percebemos que não seria possível a 
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aquisição da amostra em tempo hábil para o trabalho. Sendo assim decidiu-se 

trabalhar com uma amostra sintética representativa de água produzida que foi 

preparada em acordo com a composição típica de água produzida (LIMA et al, 

2008), exposta na Tabela 3.  

Nesta água produzida sintética não foram acrescidos os vários 

componentes orgânicos que tomam parte na água produzida real. O gasóleo foi 

adicionado para simular a camada orgânica que permanece na água após o 

processo de separação água-óleo. Ele é um derivado de petróleo obtido na 

destilação do mesmo. É bem mais leve que a água; sua densidade foi medida 

pesando-se 4,5 mL em proveta de 10 mL e o valor calculado foi 0,86 g/mL. Ele 

permanece flutuando tal qual o óleo numa água produzida real.  

Segundo a literatura, o teor de óleo pode variar entre 5 e 565 ppm. Teores 

mais elevados de 1000 ppm podem também ser observados (Motta et al, 2013). 

Decidiu-se, aleatoriamente, então, adicionar à amostra sintética uma quantidade de 

gasóleo igual a 10% (v/v). A densidade do gasóleo foi determinada obtendo-se o 

valor ou 8,6% (p/v) ou aproximadamente 86.000 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Tabela 3: Composição salina da água produzida segundo LIMA et al, 2008. 

Componentes 
Concentração 

(mg.L-1) 
Componentes 

Concentração 

(mg.L-1) 

Cl- 
29830 

Cr3+ 
7,7 

Na+ 

19410 
Co2+ 

< 0,05 

Ca2+ 

1150 
SO4

2- 
6,0 

Mg2+ 
520 

Cd2+ 
3,0 

K+ 
281 

Mn2+ 
1,8 

Sr2+ 
150 

Zn2+ 0,4 

Fe3+ 
5,9 

Ag+ < 1,0 

S2- 
86 

Al3+ 
< 0,5 

Ba2+ 
85 

Cu2+ 
0,00025 

Ni2+ 
0,02 

Pb2+ 
0,06 

 

De modo a facilitar a preparação da amostra sintética, os íons foram 

agrupados em faixas de concentração de modo que uma solução estoque foi 

preparada com a composição apresentada na Tabela 4. Por diluição desta, as 

amostras sintéticas foram obtidas.  

 

Tabela 4: Composição salina da solução estoque 

 

Componente Concentração (mg.L-1) 

Ni2+, Fe3+, Cu2+, Pb2+, Zn2+, 
Cr3+, 

10 

Mn, Cd 100 

Ba2+ 1000 

Ca2+, Mg2+, K+, Sr2+, Na+ 10000 

Cl- 298300 

 

 

A solução estoque foi preparada a partir de sais ou do elemento em sua 

forma metálica. Todos os sólidos foram pesados em balança analítica de 4 casas 

decimais e foram dissolvidos em água, ácido nítrico ou em água régia, conforme a 
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dificuldade de dissolução encontrada. O pH da solução estoque não foi corrigido. 

Após as devidas diluições, as amostras obtidas foram denominadas pela sigla AP 

(Água Produzida) seguida de um numeral (algarismo romano), por exemplo, a 

primeira amostra foi intitulada API. 

 É importante salientar que se a amostra de água produzida sintética for 

mantida em recipiente de vidro ou de plástico, o óleo fica aderido à parede do 

recipiente e as alíquotas retiradas para preparo das soluções mais diluídas não são 

homogêneas em relação ao teor de óleo. Sendo assim, a solução estoque ficou 

isenta de óleo e o gasóleo foi adicionado às amostras à medida que os 

experimentos iam sendo planejados. 

 O gasóleo era adicionado à água; o sistema água–óleo era agitado 

vigorosamente e deixado em repouso por uma semana, a temperatura ambiente, 

para que o óleo se difundisse na água (Figura 8). Em todos os experimentos a 

amostra de água produzida sintética foi preparada desta forma.  

 

Figura 8: Amostra de água produzida sintética com adição de óleo. 
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3.3 Etapas da metodologia de tratamento da água produzida sintética 

3.3.1 Ensaios em béquer em sistema estático 

A uma alíquota da amostra sintética (água mais óleo) foram adicionados 

100 mg de biocarvão permanecendo o sistema em repouso por 15 minutos (Figura 

9). A fase aquosa foi separada do biocarvão impregnado com óleo. O aspecto final 

da fase aquosa foi observado visualmente.  

 

 

Figura 9: Teste de sorção em sistema estático. 

 

3.3.2 Ensaios em béquer em sistema dinâmico 

3.3.2.1 Determinação da melhor razão massa de óleo / massa de 

biocarvão de inflorescência 

Alíquotas de 45 mL da amostra API e uma alíquota de 5,00 mL de 

gasóleo foram transferidas para béquer de Teflon®, mantendo-se o sistema por uma 

semana como usual. Certa quantidade de biocarvão foi adicionada ao béquer de 

modo que a razão massa de óleo / massa de biocarvão de inflorescência fosse igual 

a 20. O sistema foi agitado e o biocarvão impregnado com gasóleo foi retirado. O 

teor de óleo na fase aquosa foi investigado. O experimento também foi feito para 

razão igual a 30 e 40. Cada experimento foi feito em triplicata.   
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A razão mássica igual a 30 foi escolhida com base no estudo de Alves, 

2009, no qual é abordado o poder de sorção de óleo na inflorescência da Typha sp,  

matéria prima do biocarvão. As demais foram tomadas como razões vizinhas que 

poderiam apresentar igual, ou melhor, desempenho e, assim, melhorar a relação 

custo-benefício. As massas referentes às respectivas razões estão expostas na 

Tabela 5. 

Cada amostra foi submetida a duas agitações vigorosas com bastão de 

vidro pelo período de 90 segundos sendo intercaladas por um repouso de um 

minuto. Após a etapa de sorção do gasóleo, verteu-se a solução aquosa em béquer 

de vidro, uma vez que não foi necessário separar a fase aquosa da orgânica por 

nenhum método físico, pois a mistura de gasóleo e biocarvão ficava retida no bastão 

e no béquer original.  

Nesta etapa, o monitoramento da eficiência da retirada de óleo foi feito 

visualmente e através da medida do ângulo de contato. 

Tabela 5: Massas referentes às razões. 

Razão Massa de biocarvão (g) 

20 0,2155 

30 0,1437 

40 0,1078 

 

 

3.3.3 Ensaios em coluna 

 

Após a sorção do gasóleo, observou-se por análise visual contra a luz, 

que na fase aquosa restava uma finíssima nata de óleo. Sendo assim, a amostra 

após tratamento em batelada foi percolada em coluna empacotada com o biocarvão 
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(BI). A coluna de sorção foi construída no próprio laboratório utilizando-se um tubo 

de PVC cristal de ¾’’ de diâmetro.  

A montagem das colunas foi feita em três etapas. Primeiramente, cortou-

se um pedaço do tubo em tamanho de 30,0 cm demarcando-se os limites inferior e 

superior de preenchimento com o recheio, cada um 5,0 cm distante das 

extremidades. Ao término da coluna, adaptou-se uma redução de diâmetro, um 

pedaço de tubo de circunferência menor, e, entre os tubos de diâmetro diferentes, 

colocou-se uma tela sintética para evitar carreamento do recheio da coluna (Figura 

10).   

Em seguida, as colunas foram preenchidas com seus respectivos 

sorventes, sendo levemente empacotadas com auxílio de um fio de alumínio 

retorcido. Para concluir, quando estavam prestes a serem usadas, adicionou-se 

água destilada e o empacotamento foi terminado sob vácuo a fim de evitar caminhos 

preferenciais (Figura 11). 

Foram testados três tipos de recheios: biocarvão da inflorescência (BI), 

biocarvão da inflorescência com bagaço de cana (BI+BC) e biocarvão da 

inflorescência e biocarvão do bagaço de cana (BI+BBC). A proposta de usar outras 

biomassas em mistura com o biocarvão da inflorescência foi decorrente da 

hidrofobicidade do biocarvão, pois mesmo sob vácuo a agua não percolava pela 

coluna.  

A adição do bagaço de cana e do biocarvão feito do bagaço de cana 

permitiu a percolação da fase aquosa e ainda contribuiu para reter outras espécies 

além do óleo presente na fase aquosa. A ideia de usar o recheio em mistura foi 

baseada no trabalho de Silva, 2012. Até que a amostra fosse percolada, evitou-se 
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que as colunas secassem tendo em vista a boa manutenção do empacotamento do 

recheio. 

 

 

Figura 10: Colunas de sorção improvisadas em laboratório. 

 

Figuras 11: Empacotamento das colunas. 

 

Previamente à percolação das amostras, a coluna era umedecida com 20 

mL de água destilada, seguida de vácuo inicial para facilitar a percolação e adição 

de 30 mL da amostra. A presença de gasóleo na fase aquosa percolada foi 

monitorada pela medida do ângulo de contato.  

É sabido que o bagaço de cana é bastante eficiente na sorção de íons em 

amostras aquosas. Já que o bagaço de cana foi misturado ao biocarvão de 

inflorescência com o intuito de aumentar a interação com a água e facilitar a 
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percolação da amostra de água produzida sintética, aproveitou-se a oportunidade 

para avaliar a eficiência da coluna na retenção do íon cloreto já que esta é uma 

espécie em alta concentração na amostra.  

A avaliação da eficiência na retenção de íons cloreto foi feita por titulação 

pelo método de Mohr. Alguns testes qualitativos para identificar íons ferro na 

amostra percolada também foram feitos utilizando-se placa de toque e solução de 

tiocianato de potássio.  

 

3.3.4 Medida do ângulo de Contato 

 

A medida do ângulo de contato foi usada neste trabalho como uma forma 

de investigar qualitativamente a eficiência da separação do gasóleo da fase aquosa.  

Os ângulos foram medidos utilizando-se um estereoscópico NIKON SMZ800, com o 

auxilio do software nis-elements Br acoplado a uma câmera digital Nikon ds2m-u2 

(Figura 12).  O ângulo de contato é a medida entre a interfase líquido/gasoso e 

sólido/líquido, como mostra a Figura 13. 

 

 

Figura 12: Estereoscópio NIKON SMZ800. 
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Figura 13: Medida do ângulo de contato.        

 

Os resultados obtidos motivaram a construção de uma curva de 

correlação entre o teor de óleo e o valor do ângulo de contato numa tentativa de 

otimizar um procedimento com caráter quantitativo. Os ensaios para a construção da 

curva consistiram em colocar num béquer uma alíquota de amostra de água 

produzida sintética (APIII) e gasóleo fazendo um gradiente de concentração do óleo 

que variou de 0% até 100% de óleo. Uma alíquota da fase aquosa de cada béquer 

foi retirada e transferida para pequenos frascos (Figura 14). Destes, uma pequena 

alíquota foi retirada e depositada sob uma superfície de Teflon® de modo a formar 

apenas uma gota. O ângulo de contato foi medido para que a curva fosse então 

construída.  

 

 

Figuras 14: Amostras para curva de correlação. 

 

Os dados referentes à curva de correlação estão expostos no Apêndice 

1. 
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3.4 Disposição do resíduo gerado nos experimentos 

 

Ao término da etapa de remoção de gasóleo, gerou-se um resíduo que é 

o biocarvão de inflorescência impregnado com gasóleo. Duas possibilidades para 

uso deste resíduo foram aventadas: a primeira foi a queima com geração de energia 

e a segunda, a separação do óleo por gravidade de forma a obter o gasóleo 

separadamente do biocarvão com possibilidade de ambos serem reutilizados.  

A pesquisa bibliográfica realizada indicou que a queima com geração de 

energia seria o caminho natural a ser escolhido (García, 2012). À luz de correlações 

validadas na literatura buscou-se determinar parâmetros através da análise 

termogravimétrica de modo que o valor do poder calorífico pudesse ser estimado 

para o resíduo de biocarvão impregnado com gasóleo resultante dos ensaios em 

béquer e em coluna.  O equipamento usado foi o analisador térmico da marca 

Netzsch, modelo STA LUXX 409 (Figura 15). 

 

Figura 15: Equipamento de Termogravimetria (TGA-DTA). 

 

De acordo com a literatura, o poder calorífico também poderia ser 

estimado usando-se correlações entre os teores de carbono, nitrogênio, oxigênio, 

enxofre, hidrogênio e cinzas.  
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Outra opção de destinação do resíduo gerado neste trabalho seria a 

reutilização do gasóleo e do biocarvão. Para isto foram feitos testes de dessorção. 

Após ensaios de remoção do gasóleo feito em béquer, o biocarvão impregnado com 

óleo era depositado em uma peneira colocada sobre um béquer limpo para que o 

óleo escoasse (Figuras 16).  

O béquer foi pesado previamente. O monitoramento da dessorção do óleo 

foi feito em intervalos de tempo: 0h, 24h, 168h e 4320h. Determinou-se o peso de 

óleo dessorvido suspendendo-se a peneira com o biocarvão impregnado enquanto 

media-se o peso do béquer com óleo. Descontando-se o peso do béquer, obtém-se 

o peso do óleo dessorvido em cada intervalo de tempo. 

  

                           

Figuras 16: Teste de dessorção do óleo. 
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3.5 Repetibilidade 

O ensaio de remoção do gasóleo em béquer foi feito em cinco replicatas, 

em sistema dinâmico com agitação por dois períodos de 90 segundos, intercalados 

por 1 minuto de repouso. A razão massa de óleo/massa de biocarvão foi mantida em 

20 (Figura 17).  

O ensaio de remoção feito em coluna também teve cinco replicatas. Com 

auxílio de um liquidificador, trituraram-se e misturaram-se os BI e de BBC numa 

proporção aproximada de 2,5:1. Cerca de 2 g dessa mistura foram colocados sobre 

um papel de filtro, pesado em balança analítica e transferido, com auxílio de um funil 

de colo largo e uma espátula, para dentro da coluna (Figura 18). Este procedimento 

foi repetido até o preenchimento de todas as cinco colunas. O recheio foi, 

ocasionalmente, compactado com auxílio de um bastão de vidro e, posteriormente, 

empacotado sob vácuo. 

 

 

 

Figura 17: Replicatas de amostras com razão 20 x. 
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Figuras 18: Preparação de colunas improvisadas em laboratório.        
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4. Resultados e discussão 

 

4.1  Testes em batelada 

4.1.1 Teste de recipiente 

 

A metodologia aplicada neste trabalho foi desenvolvida utilizando-se o 

béquer como recipiente que contém as amostras oleosas. O teste em questão 

avaliava a capacidade de retenção de óleo no material do recipiente. A análise foi 

visual e em matéria de facilidade na hora de limpeza do recipiente utilizado. Por 

meio do resultado para este ensaio, fez-se possível escolher o material mais 

adequado ao trabalho. 

No que diz respeito à formação de crosta oleosa nas paredes do 

recipiente, todos os materiais tiveram comportamento semelhante, como mostra a 

Figura 19. 
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Figura 19: Crosta de óleo em béqueres de plástico, Teflon® e vidro. 

 

As diferenças começam a surgir no momento em que os materiais 

passam pelo processo de lavagem. Neste quesito, o plástico se mostrou o pior 

material, pois, mesmo após a limpeza com água e detergente, apresentava aspecto 

oleoso tanto ao toque, quanto no aspecto visual.  

Esta característica do plástico forçaria o uso de uma etapa de lavagem 

com solvente orgânico para remoção do óleo residual. Esta etapa produziria um 

novo resíduo a ser tratado ao término do trabalho, aumentando o gasto energético e 

o investimento de tempo. 

O vidro e o Teflon®, apesar de suas características distintas, 

comportaram-se de forma semelhante. Deste resultado, entendeu-se que seriam os 

recipientes mais indicados para o trabalho pela praticidade da limpeza após 

manuseio do óleo em seus interiores. 
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Como disposto acima, a escolha por um ou outro material não causaria 

influência nas etapas de tratamento. Mas, devido à maior disponibilidade de 

béqueres de vidro de volumes variados, escolheu-se, na maior parte dos ensaios, 

trabalhar com o material vítreo. 

 

4.1.2 Etapas da metodologia de tratamento  

4.1.2.1 Teste de eficiência de sorção em sistema estático 

 

O ensaio de sorção de óleo por meio de sistema estático foi baseado na 

flutuabilidade do biocarvão, uma vez que a fase a ser sorvida possuía menor 

densidade e, por isso, encontrava-se sobre a água. Entretanto foram observadas 

algumas gotículas de óleo aderidas à superfície inferior do béquer.  Como não houve 

agitação, o sorvente não ficou aglomerado com o óleo e a separação da fase 

aquosa do sorvente impregnado com óleo foi uma etapa de difícil desenvolvimento. 

O sorvente impregnado se manteve disperso por toda a superfície da fase 

aquosa. Além disto, por ser um sólido de baixa densidade, inclusive menor do que a 

do óleo, a maior parte da massa de sorvente não chegou a ter contato com o óleo. 

Em outras palavras, entende-se que este procedimento carrega um erro sistemático, 

uma vez que uma fração de sorvente é utilizada em excesso e, provavelmente, a 

eficiência de remoção do óleo é reduzida pela forma mal empregada de colocar 

biocarvão e óleo em contato. 

Alves, 2009, fez um estudo semelhante em sistema estático. Em seu 

trabalho foi calculada a eficiência de sorção em água salina correlacionando-se a 

massa de sorvente impregnado com a massa de sorvente puro. Dentre os intervalos 

de tempo avaliados, o que mais se aproxima do intervalo utilizado para o atual 
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trabalho foi o de 15 minutos. Os valores encontrados variam de 27,22 a 31,87 g de 

óleo/g de sorvente, valores semelhantes aos que foram usados no presente 

trabalho. 

As observações realizadas foram baseadas em aspectos visuais e apesar 

dos dados não quantitativos, apenas qualitativos, os resultados obtidos neste ensaio 

demonstraram a eficiência de sorção do biocarvão de inflorescência e comprovaram 

que o biocarvão realiza sorção de óleo tal qual a sua biomassa avaliada por Alves, 

2009, salvo as diferenças quanto ao sorvente e o tempo de análise. 

 

4.1.2.2 Testes de eficiência de sorção em sistema dinâmico 

4.1.2.2.1 Determinação da melhor razão massa de óleo / massa de 

biocarvão de inflorescência 

Inicialmente, as características finais das fases aquosas resultantes do 

ensaio foram avaliadas de forma visual, por meio de observação da coloração 

acastanhada das amostras, característica de derivados de petróleo em pequenas 

quantidades, e/ou coloração amarelada, característica de óleo dissolvido em água. 

Em momentos posteriores, foram realizadas medições do ângulo de contato e 

comparadas com os ângulos das amostras de água sintéticas. 

Pela análise prévia, visual (Figura 20), concluiu-se que as amostras 30 x 

e 20 x não apresentaram diferenças significativas, no entanto, a amostra 40 x 

mostrou ter mantido maior quantidade de óleo. 
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Figura 20: Fase aquosa após sorção em sistema dinâmico nas razões de 40 (a), 30 (b) 

e 20 (c). 

 

Outro fator observado nesta etapa foi a facilidade de separação das 

fases, se havia influência da razão escolhida sobre tal separação. O fracionamento 

era facilitado pela maior quantidade de biocarvão, pois esta promovia maior retenção 

instantânea do óleo, permitindo que as fases fossem separadas, como mostra a 

Figura 21. 

 

b 
a 

c 
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Figura 21: Sorvente impregnado com óleo nas razões de 20 (a), 20 (a’) com destaque 

em biocarvão impregnado preso no bastão de vidro, 30 (b) e 40 (c). 

 

Na questão de aspecto final do biocarvão impregnado, as amostras das 

razões de 30 e de 40 apresentaram comportamento muito semelhante. Nestas 

houve necessidade de espalhar o sorvente impregnado pelas paredes do béquer a 

fim de que ele não fosse carreado pela remoção da fase aquosa. Na amostra cuja 

razão foi de 20 a mistura final permanecia no fundo do béquer e, para evitar seu 

carreamento, foi necessário apenas bloquear sua passagem com o bastão de vidro. 

As avaliações realizadas neste trabalho corroboram com os dados 

apresentados por Alves, 2009, para ensaios em sistemas dinâmicos, nos quais a 

inflorescência apresenta razões de remoção no intervalo entre 30 e 35 g de óleo/ g 

de sorvente, muito embora este valor tenha sido encontrado para agitações em 

tempos maiores. 

c b 

a' a 
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O biocarvão não se mostrou capaz de sorver quantidades de óleo 40 x 

maiores do que a sua própria massa, mas as razões menores, 30 e 20, aparentaram 

fisicamente melhor sorção, como em Alves, 2009. Apesar das diferenças 

apresentadas pelos dois materiais, inflorescência e biocarvão de inflorescência, os 

resultados coincidentes indicam que, em questão de sorção, o comportamento da 

biomassa e do biocarvão são semelhantes. 

Conjugando os resultados obtidos neste ensaio, concluiu-se que a razão 

mais indicada ao uso era a de 20, pois apresentou maior facilidade na separação 

das fases aquosa e orgânica e, visualmente, apresentava ausência de óleo. O 

comportamento observado nestas amostras foi repetido em suas replicatas. 

 

4.1.2.2.2 Ângulo de contato de amostras tratadas em sistema dinâmico 

 

Segundo as normas CONAMA, caso haja óleo num determinado efluente 

aquoso, ele só poderá ser usado para irrigação se este óleo for visualmente 

ausente. Sendo assim a análise visual já seria uma ferramenta adequada para 

avaliar a eficiência da remoção de óleo da amostra.  

Entretanto foi feita a medida do ângulo de contato com objetivo de 

investigar a presença de óleo disperso e visível presentes nas amostras (Figura 22). 

Tomaram-se como referência as amostras isentas de óleo. Os valores medidos 

estão apresentados na Tabela 8. 
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Figura 22: Gotas de água amostra para ângulo de contato. 

 

 

Tabela 8: Medida do ângulo de contato para as amostras isentas de óleo. 

Amostra Ângulo 1 Ângulo 2 Ângulo 3 Média RSD (%) 

API 89,02 89,77 89,23 89,34 0,43 

APII 89,01 88,66 88,62 88,76 0,24 

AP III 88,45 88,85 88,77 88,69 0,27 

APIV 90,85 89,27 89,55 89,89 0,93 

APV 88,08 88,70 87,98 88,25 0,44 
Legenda: Valores de ângulos expressos em °. 

 

As amostras são replicatas e de cada uma foram retiradas três alíquotas 

cujo ângulo de contato com uma superfície de teflon foi medido. Uma vez que as 

amostras são replicatas e que o procedimento experimental é o mesmo decidiu-se 

aplicar o teste Q para aceitação ou rejeição de resultados. Todos os resultados 

foram aceitos e, a partir de então, foi calculado o intervalo de confiança (I.C. = 89,19 

± 0,40 com 95% de confiança), onde todos os valores aceitos deveriam estar 

incluídos.  

O intervalo foi calculado segundo a Equação 1.( Baccan et al, 1946) 
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𝐼. 𝐶 =   μ ± t
s

√n
   (Equação 1) 

Onde: 

μ = Média das amostras; 

t = t de student; 

s =desvio-padrão; 

n = nº de determinações. 

 

De forma bastante resumida e simplificada, deseja-se salientar que o 

ângulo de contato é gerado pelo equilíbrio de tensões superficiais internas e 

externas a uma gota de um líquido disposta sobre uma superfície sólida, por 

exemplo. Um valor pequeno de ângulo de contato, < 90°, representa uma interação 

favorável entre líquido e superfície (o líquido molha a superfície), um valor de ângulo 

de contato = 90° representa uma interação parcialmente favorável entre líquido e 

superfície (o líquido molha parcialmente a superfície) e um valor grande de ângulo 

de contato, > 90°, representa uma interação desfavorável entre líquido e superfície 

(o líquido não molha a superfície) (Vieira et al, 2014).38  

Os ensaios em batelada geraram fases aquosas que foram submetidas à 

medição do ângulo de contato cujos valores são apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9: Valores do ângulo de contato para as amostras submetidas aos ensaios de 

sorção em béquer. 

Amostra 
Ângulo 

1 
Ângulo 

2 
Ângulo 

3 
Ângulo 

4 
Ângulo 

5 
Média 

RSD 
(%) 

20 x 
Turfa 

79,58 80,19 80,41 - - 80,06 0,54 

20 x’ 79,33 80,73 79,53 - - 79,86 0,94 

20 x’’ 80,53 80,62 81,16 - - 80,77 0,42 

20 x’’’ 80,32 80,78 80,11 - - 80,40 0,42 

30 x’ 77,70 76,50 76,73 - - 76,62 1,00 

30 x’’ 72,41 73,22 70,68 72,96 71,81 72,22 1,41 

30 x’’’ 77,04 77,12 77,03 - - 77,06 0,06 

40 x’ 65,29 65,38 64,13 - - 64,93 1,07 

40 x’’ 60,86 62,13 60,59 - - 61,19 1,34 

40 x’’’ 73,99 72,84 72,52 - - 73,12 1,05 

Legenda: Valores expressos em °. 

 

Para as replicatas realizadas no mesmo dia, a apresentação e avaliação 

dos resultados foi feita sob a forma de gráfico. Os dados se encontram no Figura 

23. 
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Figura 23: Gráfico de avaliação da repetibilidade do ângulo de contato de replicatas de 

sorção em béquer. (Valores expressos em °) 

 

Nos ensaios em sistema dinâmico, a remoção do biocarvão impregnado 

com óleo era uma etapa difícil e, em muitas vezes, o óleo dessorvia e voltava à fase 

aquosa. O fato visualmente observado foi constatado pela medida do ângulo de 

contato. Todos os valores reportados na Tabela 9 não se incluem no intervalo de 

confiança calculado pela Equação 1.  

Os valores apresentados na Tabela 9 são menores do que os contidos no 

intervalo de confiança. Considerando que este intervalo representa casos de 

amostras isentas de óleo, os valores reportados na tabela levam a crer que as 

amostras têm maior interação com a superfície apolar do Teflon® e, portanto, tem 

óleo em sua composição.  
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Ainda sobre a Tabela 9, é importante notar que a amostra contendo uma 

razão de óleo para biocarvão igual a 20 foi a de maior eficiência na remoção de óleo, 

pois o valor do ângulo medido é o que mais se aproxima daquele medido para 

amostra isentas de óleo. A dificuldade encontrada na remoção do biocarvão 

impregnado com óleo foi o responsável pelos baixos valores dos ângulos medidos e 

pela baixa repetibilidade das medidas.  

As amostras com razão de 20 (óleo/biocarvão) apresentaram dados mais 

consistentes e mais próximos daqueles da água isenta de óleo, o que foi confirmado 

pelas replicatas. A razão óleo/sorvente de 20 aliada à agitação foi considerada a 

melhor condição de trabalho no que diz respeito à remoção de óleo livre.  

Ao comparar as amostras que passaram por tratamento com a razão 20 

utilizando-se como sorvente o BI com a amostra que passou por tratamento com 

razão de 20 utilizando-se como sorvente a turfa, notou-se que o biocarvão de 

inflorescência demonstrou ser um sorvente comparável a um material já utilizado 

comercialmente para este fim. 

 

4.1.2.2.3 Determinação do teor de cloreto na fase aquosa 

 

A capacidade do biocarvão em remover íons cloreto juntamente com o 

óleo presente na amostra foi monitorada por titulação com solução de nitrato de 

prata, segundo o método de Mohr. O valor médio inicial para a concentração de 

cloreto nas amostras era de 1,22 x104 mg.L-1. Este valor foi assumido como 

concentração inicial e a concentração final, ou seja, após tratamento em batelada é 

dada na Tabela 10. 
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Um teste em branco indicou o teor de cloreto menor do que 6,30 ppm, o 

que foi considerado muito pequeno para interferir no resultado encontrado para as 

amostras.  Em todos os casos, a titulação foi feita em duplicata ou em triplicata, 

conforme a necessidade, de acordo com o desvio dos resultados. O valor 

apresentado é um valor médio. 

 

 

Tabela 10: Teor de cloreto para a fase aquosa obtida nos ensaios em batelada (sistema 

dinâmico). 

Amostra Concentração média (mg.L-1) RSD (%) 

Água destilada 6,30 20,19 

20 x’ 6,57x103 0,06 

20 x’’ 5,87x103 0,54 

20 x’’’ 7,20x103 15,27 

Replicatas 20 x 1 6,25x103 4,08 

Replicatas 20 x 2 6,50x103 1,47 

Replicatas 20 x 3 6,52x103 0,98 

Replicatas 20 x 4 6,25x103 1,02 

Replicatas 20 x 5 6,16x103 6,20 

30 x’ 8,94x103 10,45 

30 x’’ 6,21x103 0 

30 x’’’ 7,20x103 0 

40 x’ 6,89x103 13,56 

40 x’’ 6,09x103 4,70 

40 x’’’ 7,78x103 7,37 

Solução-estoque 1,80x105 0 
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Da análise dos resultados, percebeu-se que a etapa de sorção em béquer 

conseguiu diminuir o teor de cloreto em torno de 63%. Os resultados foram 

considerados satisfatórios e qualificam o uso de biocarvão como um meio de 

tratamento para enquadrar a água produzida como água de irrigação, no que se 

refere ao teor de cloreto, uma vez que a Resolução CONAMA 357/05 determina que 

águas salobras (teor de cloreto na faixa entre 50 mg.L-1 e 30000 mg.L-1) também 

podem ser usadas como água de irrigação. O mesmo monitoramento será feito para 

o tratamento em coluna.  

 

 

4.1.3 Teste em coluna 

4.1.3.1 Etapa de remoção do óleo dissolvido 

 

O biocarvão, como mostra a Tabela 1, apresentou 100% de 

hidrofobicidade e a proposta da etapa de tratamento era passar um efluente aquoso 

por ele, ou seja, percolar a fase aquosa recolhida do tratamento em batelada com o 

objetivo de deixá-la isenta de óleo. Por causa da hidrofobicidade, experimentaram-

se duas formas de fazer com que o sorvente fosse percolado pelo efluente. 

A primeira forma foi colocar uma extensa coluna d’água sobre o biocarvão 

que, por ação da gravidade, forçaria a passagem do líquido por entre as fibras do 

sólido. Após tentar por um período de tempo, chegou-se a conclusão que, se esta 

alternativa viesse a funcionar, a quantidade de água deveria ser muito grande para 

que o peso influenciasse na passagem do líquido. 

 A segunda forma foi o empacotamento a vácuo, ou seja, adição de água 

no topo da coluna, realização de vácuo inicial, adição de amostra e recolhimento do 
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percolado. Assim que um fluxo era estabelecido, a bomba de vácuo era desligada. A 

percolação forçada sob vácuo superou a incompatibilidade entre a amostra e o 

recheio da coluna, mas o fluxo estabelecido, depois da remoção do vácuo, era muito 

pequeno, valores variando de 4-6 mL/min. 

A adição de outros tipos de biomassa ao biocarvão da inflorescência 

obtendo-se uma mistura para rechear a coluna foi uma alternativa que permitiu 

operar a coluna sob um fluxo mais adequado, pois facilitou em muito, a percolação 

da fase aquosa. A eficiência da coluna na remoção de óleo da amostra foi 

monitorada visualmente e pela medida do ângulo de contato cujos valores são 

apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Valores médios do ângulo de contato para as amostras submetidas aos ensaios 

de sorção em coluna. 

Amostra Ângulo 1 Ângulo 2 Ângulo 3 Média RSD (%) 

AP III BI 89,19 88,87 89,29 89,12 0,27 

40X BI 67,10 69,52 66,96 67,86 2,12 

40 x BI+BC 75,81 75,83 75,04 75,56 0,60 

40 x BI+BBC 81,33 81,89 80,53 81,25 0,84 

30 X BI 88,51 88,22 88,68 88,47 0,26 

30 X BI+BC 91,94 91,80 90,24 91,33 1,03 

30 X BI+BBC 89,63 88,38 89,23 89,08 0,72 

20 x BI 84,03 84,37 84,52 84,31 0,30 

Legenda: Valores expressos em °. 

 

Para as replicatas, os resultados serão apresentados em formato de 

gráfico para se avaliar, inclusive, a questão de repetibilidade. Os dados encontram-

se no Figura 24. 
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Figura 24: Avaliação da repetibilidade do ângulo de contato de replicatas de sorção em 

coluna. (Valores expressos em °) 

 

Utilizou-se o intervalo de confiança calculado de acordo com a Equação 

1, no item 4.1.2.2.2 e, pelos cálculos, determinou-se que as amostras que foram 

tratadas nas razões de 40 resultam em dados que se encontram fora do intervalo de 

confiança, nem se aproximam dele. Isto é o mesmo que dizer que estas não podem 

ser consideradas isentas de óleo. Além disso, ao compararmos os resultados das 

etapas em béquer e em coluna, esta última mostra-se pouco influente na sorção de 

óleo para estas amostras. 

No caso das amostras de razão 20 e 30, o uso da coluna foi importante 

porque todos os valores de ângulo de contato se encontraram próximos do limite de 

confiança; seguindo-se o mesmo raciocínio para os ensaios em batelada, os dados 

indicam que as amostras estão quase isenta de óleo. 
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Os resultados qualitativos, ângulos de contato, utilizados para basear a 

opção pelo melhor recheio para as colunas já otimizadas, indicaram pouca diferença 

entre os sorventes misturados. O fator determinante foi a coloração do percolado 

após a passagem pela coluna.  

O aspecto visual sugeriu que as amostras de água sintética que tinham 

contato com o bagaço de cana, realizavam um processo extrativo de alguma 

substância que causava nelas uma coloração amarelada muito semelhante à do 

óleo dissolvido em água. Característica indesejável ao término da etapa de 

tratamento em questão. As alíquotas que percolaram a mistura BI+BBC não 

apresentaram tal característica, sendo assim, o BBC foi selecionado como melhor 

sorvente hidrofílico dos que foram avaliados para misturar a BI. 

Os volumes de percolado recolhidos ao final da coluna não foram 

medidos com exatidão. Por este motivo, para a etapa em questão, não foram 

levados em conta valores de diluição para ensaios quantitativos. As considerações 

feitas serão apenas para ensaios qualitativos. 

 

4.1.3.2 Etapa de remoção de cloreto dissolvido  

 

Como influência advinda da observação da eficiência de sorção dos 

sistemas nos quais os substratos estavam com tamanhos de partículas menores, 

decidiu-se por triturar o sólido da seção preenchida com BI+BBC em liquidificador. A 

opção por este equipamento foi consequência da necessidade não só de reduzir o 

diâmetro do substrato, mas, também, por ele já realizar uma mistura de grande 

homogeneidade. 
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Como etapa conclusiva do empacotamento, assim como nas colunas 

anteriores a estas, realizou-se sucção de água com vácuo. No próprio 

empacotamento, foi possível notar que a barreira física a ser vencida, novamente, se 

tornava um empecilho de grandes proporções, pois, mais uma vez, o sorvente 

hidrofóbico era o primeiro estágio a ser superado pelo efluente aquoso. 

Em consequência desta dificuldade, experimentou-se a ferramenta do 

vácuo inicial. Como não surtiu o efeito esperado, procedeu-se com o uso contínuo 

de vácuo, mas sem exercê-lo todo sobre o sistema da coluna. A mangueira que 

ligava a bomba de vácuo ao kitasato não era totalmente conectada, pois a bomba 

exercia uma sucção muito potente que poderia interferir na eficiência da sorção, uma 

vez que reduziria o tempo de contato entre o líquido e o sorvente. 

Apesar de solucionar o maior problema da percolação, o vácuo também 

apresentou prejuízos ao efluente percolado. O tamanho reduzido das partículas da 

última seção da coluna, a abertura da rede adaptada ao término da coluna e o vácuo 

potente exercido sobre o sistema causaram o carreamento de algumas partículas do 

sólido para o percolado.  

Outra observação pertinente ao procedimento foi a ineficácia do BBC para 

evitar coloração final no efluente da coluna. O líquido percolado ainda saía com a 

coloração amarelada característica da água que percolou no BC nos testes 

anteriores. Como tentativa de contornar esta inconveniência, realizou-se uma 

segunda sorção de uma nova alíquota da mesma amostra nesta coluna.  

Com isto, esperava-se verificar se a primeira sorção teria lavado o BC e 

se a dessorção da substância de coloração amarelada permaneceria ocorrendo. A 

constatação visual confirmou que a lavagem prévia do BC com a própria amostra 

estudada elimina a coloração amarelada do percolado, como mostra a Figuras 25. 
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Figuras 25: Coloração das amostras após percolação em coluna de BI+BC+ [BI+BBC]. À 

esquerda, primeira sorção, e à direita, segunda. 

 

A eficiência do bagaço de cana em sorver íons tem sido muito estudada. 

Tal propriedade é aproveitada sem modificação expressiva do material caso do 

trabalho de Vargas, 2002, ou com algumas modificações, como foi o caso deste 

trabalho e dos trabalhos de Carvalho, 2011 e Silva, 2012. 

Os resultados referentes à sorção em coluna de BI+BC+ [BI+BBC] estão 

expostos na Tabela12. 

 

Tabela12: Teor de cloreto em amostras após sorção em coluna de BI+BC+ [BI+BBC]. 

Amostra 
Concentração média 

(mg.L-1) RSD (%) 

20 x BI+BC+ [BI+BBC] 1ª 
sorção 

 

6,32 x 103 3,48 

20 x BI+BC+ [BI+BBC] após 
lavagem 

9,45 x 102 

12,2 
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Os resultados indicaram grande eficácia de remoção de íons, como 

mostra a Tabela 12, mas, ao mesmo tempo, sugeriram que há necessidade de 

lavagem do bagaço de cana com a amostra a em estudo antes de sua utilização 

para evitar dessorção de íons.  

Também se avaliou a sorção de óleo deste sistema montado por meio do 

ângulo de contato. Os dados seguem na Tabela 13. 

 

Tabela13: Ângulo de contato de amostras após sorção em coluna de BI+BC+ [BI+BBC]. 

Amostra Ângulo 1 Ângulo 2 Ângulo 3 Média RSD (%) 

20 x BI+BC+ [BI+BBC] 1ª 

sorção 

 

86,08 86,40 86,44 86,31 0,23 

20 x BI+BC+ [BI+BBC] após 
lavagem 86,21 87,08 86,61 86,63 0,51 

Legenda: Valores expressos em °. 

Pelos valores expostos, percebeu-se que não há alteração de sorção de 

óleo caso a coluna não seja lavada previamente. Os dados também se 

demonstraram comparáveis aos valores encontrados para ângulo de contato de 

amostras que percolaram as demais colunas e foram tratadas com a razão de 20. 

Foi avaliada a retenção do íon ferro pelos sorventes utilizados e etapas 

realizadas. De forma qualitativa foi feito um monitoramento por meio da reação com 

solução de tiocianato, em placa de toque, como mostrado na Figura 26. A análise foi 

meramente de comparação visual, mas indicou a efetividade da sorção e o melhor 

sorvente para íons pelo aspecto final diferente entre as amostras analisadas.  
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Figura 26: Teste em placa de toque. 

Legenda: 1- Amostra 30x após batelada; 2- Controle negativo (Branco); 3- Amostra 30x 

BI+BBC; 4- Amostra 30x BI+BC; 5- Amostra 40x após batelada; 6- Controle positivo; 7- 

Amostra contaminada com óleo antes da batelada; 8- Amostra 40x BI+BBC; 9- Amostra 

40x BI+BC. 

 

A comparação dos resultados, a coloração final de cada amostra, frente 

aos parâmetros negativo e positivo, indicou a existência de ferro em maiores 

concentrações nas amostras identificadas pelos números 1, 5 e 7 e em proporções 

muito menores nas que são representadas pelos números 3, 4, 8 e 9. Isto funcionou 

como um indício de que o sorvente misturado serviu também para a retenção de 

íons. 

 

 

1 
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5 
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4.2 Disposição do resíduo gerado nos experimentos 

4.2.1 Potencial calorífico 

 

A geração de energia seria a proposta mais adequada para utilização do 

rejeito impregnado com óleo gerado ao longo dos experimentos aqui desenvolvidos. 

A medida do poder calorífico dos rejeitos indicaria a possibilidade de usá-los com 

fins energéticos. Tal medida poderia ser feita por meio de uma bomba calorimétrica 

ou utilizando-se de dados gerados na analise elementar, como foi feito para o 

biocarvão e os demais recheios da coluna quando ainda estavam isentos de óleo. 

Os valores do poder calorífico (HHV) apresentados na Tabela 13 foram calculados 

segundo a Equação 2:  

 

HHV = 0,3491 C + 1,1783 H + 0,1005 S - 0,1034 O - 0,0151 N – 0,0211 A 

(Equação 2) (Parikh et al, 2004) 

 

Onde: 

C = % de Carbono; 

H = % de Hidrogênio; 

S = % de Enxofre; 

O = % de Oxigênio; 

N = % de Nitrogênio; 

A = % de cinzas. 
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Tabela 13: Resultados da análise elementar dos sorventes e do carvão vegetal.  

 

Amostra N (%) C (%) H (%) O (%) Cinzas (%) 
HHV 

(MJ/Kg) 

BI 2,07 66,57 5,57 21,73 4,06 27,43 

Carvão 
vegetal 

0 72,16 4,37 0 23,49 29,82 

BI + BC 0,72 25,12 7,04 61,09 6,03 10,11 

BI + BBC 1,57 44,00 5,58 44,85 4,00 16,86 

 

 Inicialmente pretendeu-se aplicar as mesmas correlações às amostras 

de rejeito impregnado com óleo, mas não se dispunha de um analisador elementar 

no Instituto de Química de modo que as análises pudessem ser feitas logo após a 

coleta do biocarvão impregnado, para impedir que a amostra dessorvesse parte do 

óleo removido.  

Diante da falta do analisador elementar, uma opção seria a análise 

termogravimétrica, a qual permitiria o cálculo dos teores de material volátil, carbono 

fixo e cinzas, em base seca. Segundo a literatura (García et al, 2012), estes teores 

poderiam ser correlacionados resultando numa estimativa do poder calorífico.  

Neste procedimento, a amostra foi colocada num pequeno cadinho 

podendo aguardar até que a análise fosse feita, sendo indiferente a dessorção do 

óleo impregnado. Assim, várias curvas de termogravimetria foram geradas e 

observou-se que o óleo dessorvido tinha comportamento térmico típico de gasóleo e 

diferente do comportamento do biocarvão da inflorescência (Figuras 27 e 28). 

Portanto, acredita-se que, em alguns casos, a fase oleosa que dessorve do 
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biocarvão é o gasóleo quase puro, ou seja, livre de partículas de biocarvão e livre de 

água.  

 

Figura 27: Curva de termogravimetria do gasóleo puro (em vermelho) e curva de 

termogravimetria da biocarvão de inflorescência puro (em preto): atmosfera inerte (N2), taxa 

de aquecimento = 20ºC/min. 

 

 

Figura 28: Curva de termogravimetria do óleo dessorvido do biocarvão da inflorescência 

impregnado com gasóleo: atmosfera inerte (N2), taxa de aquecimento = 20ºC/min. 

 

As curvas mostraram que não há perda de umidade, pois a massa 

permanece constante até em torno de 200ºC. Após esta temperatura, a taxa de 

perda de massa é bastante alta e, em 400ºC, a volatilização da amostra é 

praticamente total.  
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Observando a curva de termogravimetria do biocarvão (Figura 27) foi 

possível notar que em 400ºC, a massa de amostra não volatilizada foi próxima a 

80%. Sendo assim, se partículas de biocarvão estivessem presentes no óleo 

dessorvido, o comportamento da curva (Figura 28) a 400ºC indicaria uma massa 

remanescente maior do que a apresentada no diagrama. Acredita-se que este óleo 

recolhido tem poder calorífico igual ou bem próximo do gasóleo puro. 

As curvas de termogravimetria do biocarvão impregnado são 

apresentadas na Figura 29 e na Figura 30. Foi possível notar uma perda de massa 

relativa à volatilização da água (T= 120-140ºC) e a partir daí, a curva adquiriu forma 

semelhante à curva de gasóleo. Isto também era esperado porque a massa de 

gasóleo era muito maior que a massa do biocarvão usado como sorvente.  

Sendo assim, ao analisar as curvas de termogravimetria para o biocarvão 

impregnado com óleo, observou-se que as curvas eram típicas de gasóleo e, 

portanto, as correlações dadas na literatura consultada não se aplicam, pois foram 

exaustivamente estudadas para amostras de biomassas e o resíduo de biocarvão 

aqui gerado é semelhante ao gasóleo, não se caracteriza como uma amostra de 

biomassa.   

 

Figura 29: Curva de termogravimetria do biocarvão da inflorescência impregnado com 

gasóleo: atmosfera inerte (N2), taxa de aquecimento = 20ºC/min.  
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Figura 30: Curva de termogravimetria do biocarvão da inflorescência impregnado com 

gasóleo razão de 20: atmosfera inerte (N2), taxa de aquecimento = 20ºC/min. 

 

 

  As Figuras 29 e 30 mostraram que devido à presença de água, o teor 

de gasóleo nos resíduos de biocarvão está em torno de 60-80%. Considerando que 

a presença de umidade diminui o poder calorífico e que o teor de gasóleo no resíduo 

está bem abaixo de 100%, estimou-se que o valor do poder calorífico seja em torno 

de 60-80% do valor esperado para uma amostra de gasóleo puro. Entretanto, 

mesmo com um valor menor de poder calorífico, o biocarvão é passível de 

aproveitamento para geração de energia, de acordo com os diagramas 

termogravimétricos.   

 

4.2.2 Teste de dessorção 

 

O gasóleo e o biocarvão de inflorescência apresentam um grande 

potencial quando separados. O derivado de petróleo tem aplicações múltiplas e 

indiscutíveis para a sociedade atual e o biocarvão poderia, inclusive, ser aproveitado 

em novo processo de sorção, se fosse o caso. Mas, para isso, é necessário que 
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ambos estejam puros, ou seja, é necessário que, ao término do tratamento do 

efluente aquoso, seja possível separar o óleo do sorvente. 

Para avaliar de forma simples, estabeleceu-se um sistema que contasse 

com o auxílio da gravidade e de uma barreira física para separar os dois 

componentes da mistura. A gravidade seria responsável por dessorver o óleo do 

substrato, uma vez que a peneira funcionaria como barreira física para impedir que o 

biocarvão escoasse junto. 

A análise final foi feita em questão de percentual de massa dessorvida em 

função do tempo que o processo de dessorção levou.  

Utilizou-se para este ensaio um volume de 20 mL de gasóleo, pelo valor 

de densidade calculada, foram usados 17,24 g do óleo. Mas, desse total de óleo, 

apenas parte foi sorvida pelo biocarvão. Por este motivo, imediatamente após o 

processo em batelada, pesou-se a peneira com o sorvente impregnado e descontou-

se a massa da peneira adquirida previamente e a massa de biocarvão utilizada para 

se ter conhecimento da massa de óleo retida pelo biocarvão, como mostra a 

Equação 3. 

 

𝑃0 = 𝑃 − (𝑃𝑝 + 𝑃𝐵) (Equação 3) 

 

Onde: 

P0: Peso de óleo no instante zero, momento no qual o biocarvão 

impregnado é retirado do béquer; 

P: Peso da peneira com o biocarvão impregnado aferido pela balança; 

Pp: Peso da peneira; 

PB: Peso do BI utilizado. 
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𝑃0 = 22,47 − (8,14 + 0,61) = 13,72 𝑔 

 

Partindo-se do tempo zero com massa inicial igual a zero, pode-se 

estabelecer um perfil de porcentagem de dessorção, calculando-se a razão de 

recuperação de óleo em função de P0, como é apresentado na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Perfil de dessorção de óleo em função do tempo. 

Tempo (h) Massa (g) Recuperação do óleo (%) 

0 0 0 

24 3,90 28,43 

168 4,10 29,88 

4320 4,11 29,96 

 

É necessário considerar que, uma parcela do óleo se mantém retida nos 

materiais com os quais ele entra em contato, uma pequena parcela aderiu à peneira 

e não chegou a se depositar no béquer. Deve-se levar em conta, também, que uma 

parcela do óleo é volátil e este, por estar em recipiente constantemente aberto, pode 

sofrer pequenas variações de massa por causa da evaporação de voláteis. 

Ao término do ensaio, percebeu-se que, por mais que houvesse uma 

dessorção considerável, o tempo demandado para separação completa deveria ser 

necessariamente muito grande se realmente acontecesse. Isto torna o procedimento 

pouco, ou nada, aplicável à escala onde se faria necessária sua utilização. Além do 

mais, percebeu-se que, após longo período de espera, não se obteve a separação 

completa. A dessorção gerou uma quantidade de óleo puro, mas não gera sorvente 
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puro, perpetuando-se a necessidade de propor uma forma adequada de descarte 

para o material apresentado no início desta etapa. 

Os resultados apresentados na Tabela 14, apesar de baixos, não foram 

tão baixos quanto os encontrados no trabalho de Khan et al, 2004, que avaliou a 

dessorção de óleo ao usar como sorvente a inflorescência e apresentou uma 

dessorção de 0,4%, mas ainda indicaram pouca recuperação de óleo puro. Assim 

como no trabalho citado, o maior percentual de volume dessorvido foi observado nos 

primeiros momentos do ensaio. Nos demais instantes, observa-se pouca variação. 
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5. Conclusão 

Os resultados obtidos durante este trabalho evidenciaram a eficácia, 

eficiência e praticidade da metodologia proposta para ser realizada em duas etapas, 

sorção de gasóleo e de óleo disperso.  Os efluentes aquosos gerados demonstraram 

que as amostras tratadas, razões de 20 e de 30, enquadram-se na classificação de 

água de irrigação de acordo com a Resolução CONAMA 357/05 nos quesitos teor de 

óleo e teor de cloreto. 

O biocarvão de inflorescência de Typha realmente promove sorção de 

óleo em razões elevadas, 20 e até 30 o peso do biocarvão em óleo. Os dados de 

ângulo de contato e teor de cloreto determinado por titulometria mostram grande 

redução de óleo e do íon em questão. Além disso, observa-se repetibilidade do 

procedimento, alcançando valores próximos em suas reproduções. 

A sorção de óleo do biocarvão apresenta resultados similares aos da 

turfa, material já empregado em sorções oleosas. Isso indica que este material 

avaliado tem grande potencial para ser utilizado em recuperação de resíduos 

aquosos contaminados com óleo.  

Após comparação entre as colunas mistas de dois sorventes e as de 

biocarvão de inflorescência, em geral, as colunas mistas apesentaram maiores 

retenções de óleo, mas menores sorções de cloreto.  

A hidrofobicidade do biocarvão é de 100% e, portanto, a presença de 

água acusada na curva de termogravimetria para algumas amostras deve ser devido 

ao manuseio durante a etapa de remoção da fase oleosa após sorção pelo 

biocarvão.  
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Observa-se que após volatilização da água (T± 200ºC), as curvas têm 

formato muito semelhante à curva do gasóleo sugerindo que a massa de biocarvão 

pouco influenciará na queima do resíduo, ou seja, na queima do biocarvão 

impregnado com óleo. Portanto, o biocarvão da inflorescência da Typha sp se 

mostrou apto a remover o óleo presente numa amostra aquosa gerando um resíduo 

que pode ser aproveitado para fins de geração de energia.   
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Apêndice 1 

 

7. Curva de correlação 

 

Apesar de ter sido idealizada após as etapas de sorção, batelada ou em 

coluna, a proposta de uma curva de correlação funciona como uma espécie de uma 

análise prévia da amostra a ser tratada, já que esta curva indicaria a concentração 

de óleo e, em consequência, a massa de sorvente a ser usada. 

Os dados resultantes estão dispostos na Tabela 15 e nos Figura 31 e 32. 
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Tabela 15: Ângulos de contato – Curva de correlação. 

% Óleo 
(v/v) 

Ângulo 
(°) 

Ângulo 
(°) 

Ângulo 
(°) 

Ângulo 
(°) 

Média 
(°) 

Desvio-
padrão 

RSD (%) 

0 88,45 88,85 88,87 - 88,69 0,17 0,19 

10 86,72 86,60 86,22 - 86,51 0,21 0,24 

20 85,91 85,53 85,04 - 85,49 0,36 0,42 

30 85,33 81,41 84,45 85,58 84,19 1,7 2,02 

40 77,82 78,88 78,78 - 78,49 0,48 0,61 

50 77,66 77,29 77,54 - 77,50 0,15 0,19 

60 76,11 76,23 76,51 - 76,28 0,17 0,22 

70 73,98 75,44 74,99 75,44 74,96 0,60 0,80 

80 72,27 72,31 72,02 - 72,20 0,13 0,18 

90 69,69 70,12 69,54 - 69,78 0,25 0,36 

100 50,49 50,22 50,07 - 50,26 0,17 0,34 

 

No caso de amostras com ângulos discrepantes em relação às demais 

medidas, em outras palavras, para as quais foi necessário realizar mais de três 

medidas, fez-se necessário avaliar a possibilidade de descarte. Esta avaliação é 

baseada no teste Q como é descrito em Baccan, 1946. 
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Gráfico 31: Curva de correlação considerando-se todos os pontos. 

 

 

Gráfico 32: Curva de correlação com ausência do ponto (100;50,26). 

 

Os valores decorrentes da confrontação dos dados de concentração e 

ângulo de contato, ao serem plotados em gráfico, resultaram em coeficientes de 
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correlação nos valores 0,8092 e 0,9767 para o caso de considerar o ponto de 100% 

de óleo e para o caso de desconsidera-lo, respectivamente. 

Apesar do distanciamento dos coeficientes de correlação do valor unitário, 

ao se desconsiderar a amostra com 100% de óleo, a correlação apresentada pelos 

dados plotados no Figura 31 oferece uma ferramenta de considerável valia no que 

diz respeito ao tratamento de efluentes oleosos.  

Levando-se em conta que, por ser um método indireto, não há como se 

certificar que a dissolução do óleo tenha ocorrido de forma semelhante em todos os 

béqueres utilizados na preparação das amostras. Outro fator a ser considerado é 

que a etapa de sorção em batelada é uma etapa que já lida com quantidades 

aproximadas tanto de óleo, quanto de sorvente. Por este motivo, a utilização de um 

gráfico com um coeficiente de correlação de aproximadamente 98% não interferiria 

de forma acentuada no procedimento. 

Um último fator a ser considerado são os erros inerentes. De acordo com 

Baccan, 1946, o tratamento proposto pro este trabalho carrega, em si, um erro 

indeterminado que seria do próprio método. Referente a esta etapa do 

procedimento, medida do ângulo de contato, era inevitável que, na coleta de 

alíquotas, fossem pipetadas parcelas de óleo juntamente com as fases aquosas. O 

carreamento do óleo interfere na concentração de óleo da gota usada na medida do 

ângulo de contato, a relação deixa de ser concentração indireta, medição do ângulo 

referente ao óleo dissolvido, e passa a ser direta, referente ao óleo bruto.  

Por mais que houvesse extremo cuidado na manipulação na hora de 

pipetar as alíquotas, ocorria o carreamento, pois a camada de óleo sobreposta à 

fase aquosa não era rompida pela inserção da ponteira da pipeta, mas era esticada 
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até o fundo do béquer, onde permanecia em contato com a água sintética e, por 

causa da sucção da pipeta, parcelas de óleo eram amostradas juntamente com a 

água. Em amostras com maiores teores de óleo, este comportamento era 

acentuadamente mais notado, principalmente naquelas nas quais a faixa aquosa era 

pequena. 

Apesar desta interferência, nota-se, pelo gráfico que a influência não 

causou distorções tão grandes na correlação esperada. Isso pode ser devido ao fato 

de que, na maioria das amostras nas quais houve carreamento de óleo, o gasóleo 

bruto permaneceu aderido à superfície da ponteira da pipeta. Outro fato que 

corrobora com esta observação é a comparação entre os ângulos de contato das 

amostras com 90% e 100% de óleo. A distância que existe entre os valores de 

análise de uma amostra aquosa contaminada com óleo e uma amostra puramente 

oleosa mostra que não houve influência significativa do erro inerente ao método.                                        


