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RESUMO 

 

O óleo se tornou parte tão importante do nosso dia a dia que nem se percebe sua capacidade 

poluidora. Para o caso de óleo vegetal, a resolução CONAMA 357, no artigo 34, estabelece 

como nível de poluição o teor de 50 mg.L-1. No contexto de derramamentos em mares e 

contaminação de corpos hídricos surge a vasta aplicação das macrófitas como sorventes. 

Biocarvão de inflorescência da Typha sp. foi preparado a 350ºC, sob nitrogênio e caracterizado 

quanto a flutuabilidade, hidrofobicidade e quanto aos teores de umidade, cinzas, lignina e ceras. 

Foram realizadas também análise elementar, análise espectrométrica na região de 

infravermelho, investigação da microestrutura por microscopia e análise termogravimétrica. O 

objetivo foi tratar rejeitos oleosos gerados em ambientes domésticos, em restaurantes e em 

posto de abastecimento de combustíveis com este biocarvão.  Amostras sintéticas (com 5% e 

10% de óleo) foram colocadas em contato com o biocarvão em sistema dinâmico a fim de 

verificar sua eficiência, a qual variou entre 95 e 99%, em função do tempo de contato. Maior 

eficiência de remoção foi alcançada com o tratamento feito em coluna usando-se biocarvão, 

sabugo de milho moído e casca de amendoim moído e torrado como fase estacionária.  

Amostras reais que foram submetidas a este tratamento se enquadraram nas normas do 

CONAMA 357. Os resultados mostraram que o biocarvão é capaz de reter mais que 20 vezes 

seu próprio peso de óleo. Após tratamento do rejeito oleoso, o biocarvão fica impregnado com 

óleo e torna-se um rejeito em potencial, cuja análise elementar permitiu estimar uma faixa de 

valores para seu poder calorífico (38,33 - 45,59 MJ/Kg). Estes valores indicam que após limpar 

um rejeito oleoso, o biocarvão impregnado com óleo é um rejeito capaz de gerar energia tal 

qual o carvão vegetal (27,84MJ/Kg). 

 

Palavras chaves: Biomassa, óleo, sorção, ângulo de contato, água residual.  
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ABSTRACT 

 

The oil has become such an important part of our day that neither one sees its ability polluting. 

For the case of vegetable oil, CONAMA resolution 357, in article 34, establishes with the level 

of pollution is 50 mg/mL. In case of spill in seas and contamination of water bodies comes to 

the wide application of macrophytes as sorbents. Biochar of inflorescence of Typha sp. was 

prepared to 350ºC, under nitrogen and caracterized as buoyancy, hidrophobicity and the fears 

of moisture, ash, lignin and screens. Elemental analysis, infrared spectrometry, scanning 

electronic microscopy and thermogravimetry analysis were carried out. The aim of the present 

study was to treat oily wastes generated in home environments, in restaurants and in the supply 

of fuel with this biochar. Synthetic samples were kept in contact with the biochar in a dynamic 

system in order to check its efficiency. The sorbed oil content was calculated and achieved 

yields as high as 95% to  99% depending on the time of contact. Increased efficiency of removal 

was achieved with the treatment in a column packed with biochar, cob of milled corn and 

peanuts milled and roasted, in which the aqueous phase was obtained free of oil. Real samples 

passed through this bed and fulfilled CONAMA 357 standards. The results showed that the 

biochar is able to retain more than 20 times its own weight of oil. Despite this high efficiency, 

after treatment of the waste oily, the biochar is impregnated with oil and becomes a reject in 

potential. Data from elemental analysis allowed evaluating a range of values for higher heating 

value of biochar (38.33 - 45.59 MJ/kg). These values indicate that the biochar impregnated with 

oil is a waste capable of generating energy such that the charcoal (27,84MJ/kg). 

 

Key-Words: Biomass, oil, sorption, contact angle, wast water. 
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1. Introdução 

 
1.1 – Panorama geral 

A água é um recurso natural intensamente utilizado e essencial à manutenção da vida. A 

poluição das águas trata-se de um grave problema socioambiental, tornando este recurso 

limitado e finito. O crescimento populacional associado à gestão inadequada, o crescimento 

industrial, assim como as atividades humanas, pode causar alterações nas características da água 

como nos parâmetros físicos, químicos e biológicos. Os corpos hídricos superficiais são os 

principais fornecedores de água para a população e para a agricultura, o que torna necessário o 

controle para identificar e prevenir as principais fontes de poluição (MUNIZ, 2013). Dentre os 

inúmeros contribuintes para o comprometimento da qualidade da água, podem-se destacar os 

efluentes domésticos, rurais e industriais. Ocorre que os efluentes, por muitas vezes, são 

despejados diretamente nos corpos hídricos ou surgem situações específicas como 

derramamento em acidentes marítimos e fluviais.  

Os efluentes domésticos abrangem água descartada de cozinha a qual apresenta grande 

quantidade de óleos e graxas residuais (OGRs) proveniente, na sua grande maioria, da limpeza 

de utensílios, os quais podem apresentar até 50% dos produtos orgânicos em suspensão 

presentes nas águas residuais domésticas. Em geral, gorduras presentes nessas águas são ésteres 

de alto peso molecular, longas cadeias carbônicas, que apresentam baixam solubilidade em água 

e provocam entupimentos nas tubulações por incrustações prejudicando o tratamento biológico 

nas estações de tratamento e de esgoto (OLIVEIRA, 2014; TRAVIS, 2008) 

A literatura (OLIVEIRA, 2014) reporta que, os efluentes vindos de atividades industriais 

apresentam teores variáveis de OGRs. Em indústrias de laticínios, por exemplo, os teores 

podem variar de 200 a 4000 mg.L-1, já em indústrias de extração de óleos vegetais, os níveis de 

OGRs variam entre 500 a 16000 mg.L-1. Outros valores são mostrados na tabela 1 (OLIVEIRA, 

2014). Em sua grande maioria, estes efluentes não são tratados adequadamente e são 

descartados de forma errônea, tornando-os um potente problema ambiental.  
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Tabela 1: Níveis de OGRs (mg.L-1) determinados em diferentes efluentes 

Tipo de efluente O&G (mg.L-1) 

Restaurante 98 

Lacticínios 4.680 

Fábrica de batata frita 102 - 200 

Fábrica de sorvete 845 

Esgoto sanitário 55 - 170 

Industria Têxtil 9.000 – 50.000 

 

Nas águas, os óleos e graxas se acumulam nas superfícies interferindo nas trocas gasosas 

entre a massa líquida e a atmosfera, principalmente na troca de oxigênio, o que afeta diretamente 

a vida dos peixes e outros seres aquáticos acarretando problemas ecológicos. Estes óleos podem 

ser direcionados pelo vento ou mares para praias e margens de rios, o que afeta a vida da 

população e a estética da localidade (TRAVIS, 2008). 

Quando lançados no solo, o óleo produz uma camada fina sobre o solo impossibilitando 

a permeabilidade das águas da chuva, evitando a irrigação da terra e o depósito desta água no 

lençol freático, etapas fundamentais do ciclo natural da água. Os óleos também podem se 

infiltrar conjuntamente com a água da chuva contaminando o solo que atravessam e atingir os 

lençóis freáticos subterrâneos, poluindo águas de fontes e de poços. A presença de revestimento 

orgânico nas partículas do solo ou compostos hidrofóbicos na matriz do solo são geralmente 

considerados a principal causa de repelência da água no solo. Pesquisadores vêm sugerindo 

(TRAVIS, 2008) que essa repelência é causada pelos trigliceróis ou ácidos graxos presentes 

nos óleos e graxas. 

A Baía de Guanabara, uma das portas de entrada da cidade do Rio de Janeiro e um dos 

principais cartões postais do Brasil, vem sofrendo, um processo de degradação ambiental que 

prejudica a qualidade de vida da população e dificulta as atividades turístico-econômicas e 

sociais. Segundo o “relatório sobre o impacto ambiental causado pelo derramamento de óleo na 

Baía de Guanabara” de 2001, o corpo hídrico recebe, sem tratamento, em torno de 85% dos 

esgotos domésticos produzidos pela população. No entorno da Baía, estão instaladas cerca de 

10.000 indústrias de pequeno, médio e grande porte, com atividades, principalmente, nos 

setores de alimentação, químico, petroquímico, têxtil, bebidas e metalurgia, sendo que 52 delas 

respondem por 80% da poluição industrial. A principal fonte de poluição orgânica da Baía são 

os esgotos, correspondendo em torno de 400 toneladas/dia de esgoto ao natural, dos quais 

somente 15% são tratados.  
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Devido ao transporte de óleos por navios, a Baía de Guanabara está sujeita a 

derramamentos. Dois derramamentos se destacaram envolvendo o duto de PE-II que interliga 

a REDUC às instalações dos dutos e terminais das regiões de Duque de Caxias e Rio de Janeiro, 

começou a operar em 1993. Este duto percorre um trecho enterrado em região de mangue em 

direção ao mar e atravessa a Baía de Guanabara até a Ilha do Governador. No dia 10 de março 

de 1997 ocorreu um vazamento de 3 milhões de óleo combustível (OC-2A) no PE-II, numa 

região do mangue entre as instalações e a baía de Guanabara. No dia 18 de janeiro de 2000, 

ocorreu um vazamento de 1.292.000 litros de óleo combustível de navio (MF-380) do mesmo 

duto que perdurou 4 horas e 35 minutos e foi caracterizado um acidente de grande porte de 

acordo com a escala do ITOPF – International Tanker Owners Pollution Federation (Relatório 

CONAMA 2001). 

Torna-se clara a necessidade de leis que determinem os limites adequados para descarte 

de rejeitos oleosos em corpos hídricos. Isto faz com que indústrias necessitem de pré-

tratamentos para a remoção deste constituinte dos despejos antes da descarga na rede pública. 

Para regulamentar o descarte de óleos e graxas existem normas, dentre outras, as do CONAMA 

de âmbito federal e INEA de âmbito estadual.  

 

1.2 – Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

A legislação federal, resolução nº 357 do CONAMA de 2005 estabelece que os efluentes 

de qualquer fonte poluidora poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos d’agua 

desde que obedeçam às condições e padrões previstos no artigo 34 onde é dito que óleos 

vegetais e gorduras animais podem estar presentes em teor de até 50 mg.L-1 e óleos minerais 

em até 20 mg.L-1. Nesta mesma resolução, as condições e padrões estabelecidos para óleo e 

graxas presentes em água doce, salobras e salinas variam entre a tolerância de visualmente 

ausentes e iridescências.  

A resolução CONAMA 362/2005 faz considerações sobre os óleos lubrificantes, 

considerando que o uso prolongado deste óleo resulta na sua deterioração parcial, sendo que o 

descarte deste óleo no solo ou cursos de água gera graves danos ambientais. O óleo lubrificante 

é um dos poucos derivados do petróleo que não é completamente consumido durante o uso. Sua 

queima indevida do óleo gera emissões significativas de óxidos metálicos além de outros gases 

tóxicos, causando poluição do ar. Após o uso, os óleos contêm elevados níveis de metais, como 

ferro, chumbo, zinco, cobre, cromo, níquel e cadmio. Outros perigos inerentes ao descarte 
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indevido deste tipo de óleo estão interligados aos fatos: um litro de óleo usado pode poluir um 

milhão de litros de água; a queima de cinco litros de óleo pode poluir o volume necessário para 

uma pessoa respirar durante três anos, além disso, um litro de óleo pode formar uma película 

de cinco mil metros quadrados no corpo d’agua. (SILVEIRA, 2006). 

O artigo 1 da resolução CONAMA 362/2005 diz que todo o óleo lubrificante usado ou 

contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter destinação final conforme a forma prevista na 

resolução. O artigo 4 diz que os óleos lubrificantes no Brasil devem observar, obrigatoriamente, 

o princípio da reciclabilidade.  
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2. Revisão Bibliográfica 

 
2.1 - Sorção 

Quando o óleo se espalha em qualquer ambiente aquático, ele está sujeito a processos 

de intemperismo, cujos principais exemplos são: o espalhamento, a evaporação e a 

emulsificação. Existem métodos de controle do óleo espalhado tal como a aplicação de 

dispersantes, sorventes, barreiras, entre outros. Todos os procedimentos apresentam limitações 

durante sua aplicação sendo necessário o uso combinado dessas técnicas (CHOI, 1993).  

O processo de sorção pode englobar dois mecanismos: absorção e adsorção (Oliveira, 

2010; Ribeiro, 2000). 

 A absorção é um processo no qual moléculas e átomos interpenetram e se fixam 

uniformemente, ou quase uniformemente, com átomos ou moléculas de uma outra fase, que em 

geral é um meio poroso. Por exemplo, a operação de remoção de óleo ocorre basicamente por 

ação da capilaridade ou mecanismo de sucção, usando sorventes porosos.  

Já a adsorção é o processo pelo qual átomos, moléculas ou íons são retidos na superfície 

de sólidos por meio de interações de natureza química ou física sem que passem a fazer parte 

deste sólido. Ocorre a acumulação do adsorvido em camadas ou entre fases, também definido 

como a concentração desta substancia em uma interface. É dependente da área específica e 

afinidade química entre a superfície do material (adsorvente) e a substância (adsorvato). O 

processo pode ocorrer entre duas fases quaisquer, podendo ser liquido-liquido, gás-liquido, 

liquido-sólido ou gás-sólido. Se entre o adsorvato e a superfície do adsorvente agirem apenas 

forças de Van der Waals a adsorção é denominada física (MOORE, 1976). As moléculas estão 

fracamente ligadas à superfície e os calores de adsorção são baixos, na ordem de Joules e em 

alguns casos poucos kilojoules, comparáveis ao calor de vaporização do adsorvato. Nesses 

casos o aumento da temperatura gera uma diminuição da quantidade de material adsorvido. 

Quando as moléculas adsorvidas reagem quimicamente com a superfície, a adsorção é química. 

Ligações são rompidas e formadas, o calor de adsorção é da mesma ordem de grandeza dos 

valores dos calores de reação química. Nessa adsorção há a formação de somente uma camada 

sobre a superfície do adsorvente (MOORE, 1976). 

Quando se desconhece o mecanismo de reação pelo qual um componente se move de 

uma fase e se acumula em outra, é comum usar-se o termo “sorção”, expressão genérica 
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comumente utilizada quando a segunda fase é um sólido. Neste sentido deseja-se estabelecer 

que no presente trabalho não foi feita uma investigação sobre o mecanismo de retenção do óleo 

na fase sólida. A meta estabelecida foi a determinação da eficiência de retenção do óleo na fase 

sólida escolhida. Não houve interesse em investigar se esta retenção foi via adsorção ou 

absorção, ou por ambos os mecanismos. Sendo assim, o termo sorvente será usado para a fase 

sólida aqui experimentada (RIBEIRO, 2000). 

Sorventes são materiais provenientes de origem inorgânica mineral, orgânicos sintéticos 

e orgânicos naturais. Os de fonte mineral são caracterizados pelo baixo custo e a razoável 

capacidade de sorção, tais materiais apresentam a desvantagem de ser pouco biodegradáveis e 

de terem baixa flutuabilidade (LEE, 1999; CHOI, 1992). Os orgânicos sintéticos possuem baixa 

densidade, alta flutuabilidade e baixa sorção de água. No entanto, a desvantagem está na lenta 

degradação no ambiente (CHOI, 1993). E os orgânicos naturais apresentam características 

como biodegradabilidade, baixo custo, procedência de fonte renovável e abundante, além de 

vantagens na disposição final que os torna uma alternativa promissora. Especificamente para 

óleos, os sorventes além de permitir o recolhimento do óleo no local atingido, dependendo do 

caso, podem ser reutilizados após impregnação com o óleo pois, em geral, têm potencial de uso 

energético, uma vantagem na disposição final. Existe uma preocupação em desenvolver 

tecnologia limpa o que justifica o aumento nas pesquisas por sorventes naturais com alta 

flutuabilidade, elevada capacidade de sorção de óleo e baixa sorção de água (ADEBAJO,2003; 

CARMODY, 2007; ANNUNCIADO, 2005). 

2.2  - Typha sp. 

Inúmeros trabalhos foram reportados na literatura cujo objetivo é a aplicação da 

biomassa como sorvente natural (RIBEIRO, 2000; ALVES, 2009; ANNUNCIADO, 2005). 

Deve-se salientar que esta aplicação é unanimemente aceitável porque não influencia na 

produção de alimentos e as biomassas são consideradas produtos não utilizados como alimento 

nem por seres humanos nem por animais. E, neste enfoque, são citadas as macrófitas. São 

consideradas um tipo de biomassa pois é um material orgânico de origem vegetal com potencial 

de geração de bioenergia. São plantas aquáticas com grande capacidade reprodutiva e 

abundantes no ambiente e por esse motivo são consideradas pragas em alguns ecossistemas 

(VALITTUTO, 2004; ALVES, 2009; POMPÊ, 2008). 

A Typha sp. é uma macrófita, de superfície de água doce pertencente à família das 

Thyphaceae comumente conhecida como Taboa, bioindicadora de ambientes brejosos ou 
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pantanosos. Esta planta possui propriedades medicinais como ser adstringente (contrair vasos 

e parar hemorragias), diurética ( fármacos que atuam no rim) e antidiarreica. É uma planta 

emersa que ocorre em toda a América tropical e sub-tropical. Suas longas folhas, de coloração 

verde, são utilizadas para a manufatura de esteiras de dormir, cestas e muitos outros utensílios. 

Apresenta grandes espigas marrons formadas por frutos de fibra lanulosa, conforme mostrado 

na figura 1. Dela se aproveita a paina para enchimento de almofadas. Seu caule, muito rico em 

amido, após ser moído e tratado produz um polvilho comestível (SILVA, 2014). 

 

Figura 1: Typha Domingues sp. 

A macrófita ou qualquer fonte de biomassa quando submetida termicamente a uma 

atmosfera pobre em oxigênio, pode ser convertida a biocarvão. As diferenças na composição 

química e na morfologia da matéria prima, assim como as condições de conversão, farão com 

que o biocarvão apresente características físico-química distintas tais como porosidade, 

superfície específica, capacidade de troca iônica, entre outros (DOWNIE, 2009; OLIVEIRA, 

2010; ALVES, 2009; TAN, 2015). 

2.3  - Pirólise e Biocarvão 

Inicialmente, as biomassas eram submetidas a um processo de pirólise, no qual ocorre a 

degradação térmica do material orgânico, em atmosfera pobre em oxigênio, para impedir a 

combustão completa com o objetivo de ser produzido um material com maior densidade 

energética que a biomassa original. Também conhecida como carbonização é um processo de 

conversão termoquímica que permite a formação de três produtos principais: sólido 

(biocarvão), líquido (bio-óleo) e gasoso (bio-gás) (FREITAS, 2011; TAN, 2015; CONTI, 

2016). Todos os três produtos têm potencial energético. 

A termoconversão da biomassa ocorre num forno ou num reator sob controle e 

programação de tempo, temperatura e atmosfera. Ao longo do processo da conversão, com o 

aumento da temperatura, as estruturas aromáticas vão gradualmente se ordenando e acarreta o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rim
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aumento da superfície específica do material. Consequentemente, a microporosidade do 

material torna-se pronunciada. O processo de conversão se constitui de desidratação da 

biomassa e da degradação da hemicelulose, da celulose e lignina (TRAZZI, 2014) já que estes 

são os seus principais componentes. 

Nos últimos anos foram discutidos os benefícios do uso do biocarvão obtido na 

termoconversão da macrófita. Em sua grande maioria, a produção do biocarvão em sido feita 

com o objetivo de aplicar o produto no solo visando a estocar carbono gerando benefícios 

agrícolas e florestais (ALHO, 2012; LEE, 2014). O biocravão também tem sido usado como 

sorvente de espécies metálicas e de poluentes orgânicos (TAN, 2015; AMIN, 2015; LI, 2014). 

2.4  – Óleos e graxas 

Segundo o regulamento técnico para óleos e gorduras vegetais da ANVISA, o óleo é 

uma classe de substâncias que à temperatura ambiente e à pressão ao nível do mar encontra-se 

no estado líquido e viscoso. A definição diz que “Óleos vegetais e gorduras vegetais são os 

produtos constituídos principalmente de glicerídeos de ácidos graxos de espécies vegetais. 

Podem conter pequenas quantidades de outros lipídeos como fosfolipídios, constituintes 

insaponificáveis e ácidos graxos livres naturalmente presentes no óleo ou na gordura”. São 

imiscíveis em água (hidrofóbico) e miscíveis em outros óleos (liofílico). 

Cerca de 65% dos óleos vegetais são produtos alimentícios. São compostos basicamente 

de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poli-insaturados. Os graus de instauração das 

ligações químicas resultam em interações internas responsáveis por propriedades físico-

químicas, como, por exemplo, a viscosidade. Os óleos minerais são produtos secundários 

derivados do petróleo cru e são aplicáveis em formulações de óleos de corte, lubrificantes, 

líquidos hidráulicos, defensivos agrícolas, plastificantes, entre outros. São compostos de uma 

mistura de hidrocarbonetos parafínicos, ciclo parafínicos e aromáticos saturados e insaturados. 

Óleos e graxas são definidos, não por sua composição química propriamente dita, mas 

pela sua extração por certos solventes. Alguns métodos usam hexano como solvente de 

extração. Óleo obtido de uma fonte oleaginosa costuma ter mais de 10 ácidos graxos diferentes, 

os quais se encontram randomicamente ligados à glicerina.  Portanto, óleos e graxas são um 

grupo relacionado a materiais ao invés de um composto químico especifico. Óleos e graxas são 

apolares e hidrofóbicos, uma condição classicamente definida pelo ângulo de contato 

(TRAVIS, 2008). 
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Foram utilizados quatro óleos neste trabalho: óleo de soja, óleo diesel, óleo de oliva e 

óleo lubrificante de motor. Algumas características físico-químicas, obtidas a partir da Ficha de 

Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ), são apresentadas a seguir. 

 

2.4.1 -  Óleo de soja 

O óleo de soja refinado é um óleo extraído do grão de soja, formado por ésteres de ácido 

graxos com glicerol. É utilizado como fonte de alimento rico em ômega 3 e 6, vem sendo 

utilizado como biocombustível.  

Aspecto: Líquido viscoso 

Cor: Castanho claro 

Odor: Característico 

Densidade relativa: 0,922 (20ºC); 

Viscosidade: 59,0 cP (20ºC); 41,2 cP (30ºC) 

 

2.4.2 -  Óleo de oliva 

O Azeite virgem de Oliva é um óleo comestível obtido do fruto da Olea Europea L. 

(Oliveira) por meio de processos tecnológicos adequados.  O óleo refinado possui acidez final, 

expressa em ácido oleico, não superior a 0,5g% (p/v).  

Aspecto: Límpido 

Cor: Amarelo claro a verde 

Odor: Característico 

Densidade relativa: 0,910 – 0,916 (20ºC); 0,907 – 0,913 (25ºC) 

Viscosidade: 79,7 cP (20ºC); 55,4 cP (30ºC) 

 

2.4.3 -  Óleo diesel  

Óleo diesel S500 é utilizado como combustível, pertencente ao grupo Gasóleo derivado 

do petróleo. Composto principalmente por hidrocarbonetos saturados (parafínicos ou 

naftênicos) ou aromáticos com cadeia carbônica composta de nove a trinta átomos de carbono. 

Faixa de destilação é entre 100ºC e 400ºC (1 atm).  

Aspecto: Límpido 

Cor: Amarelo claro 

Odor: Característico 

Densidade relativa: 0,820 – 0,805 (20ºC) 
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Viscosidade: 2,5 – 5,5 cSt (40ºC)  

 

2.4.4 -  Óleo lubrificante automobilístico 

O óleo lubrificante de motor é formado a partir de óleos minerais de petróleo de tipo 

parafínico, devidamente refinados, compostos de hidrocarbonetos dos tipos alcanos e 

cicloalcanos, com teores menores de hidrocarbonetos aromáticos, teores de enxofre de até 1% 

(p/p). Alguns têm acréscimos de aditivos em teores de 0,6 – 0,73% (v/v).  

Aspecto: Líquido límpido 

Cor: Amarelo escuro a marrom 

Odor: Característico 

Densidade relativa: 0,888 (20ºC) 

Viscosidade: 167,28 cSt (40ºC) 

 

Conversão: 1cP = 1cSt x Densidade 
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3. Objetivos 

Em nosso grupo de pesquisa foram desenvolvidos dois trabalhos correlatos a este. Em 

2009, Alves estudou a eficiência de sorção de óleo bunker por quatro diferentes tipos de 

macrófitas. O trabalho foi desenvolvido como dissertação de mestrado e nos resultados foi 

destacada a elevada eficiência de sorção da macrófita Typha sp. e sua inflorescência, ambas 

usadas ao natural. Esta última sorveu de 25 a 32 vezes o próprio peso de óleo. Em 2016, Santos 

concluiu o trabalho de monografia com o biocarvão inflorescência da Taboa com o objetivo de 

tornar potável amostra de água contaminada com gasóleo para fins de irrigação. O biocarvão 

produzido foi capaz de sorver gasóleo na razão mássica óleo:sorvente igual a 20 e, após 

tratamento, a água em questão atendeu a norma CONAMA 357/2005 sendo qualificada para 

irrigação no que diz respeito ao teor de óleo. Estes bons resultados foram a motivação para o 

desenvolvimento do presente trabalho. 

3.1 - Objetivo geral  

Usar a inflorescência da Taboa sob forma de biocarvão parar tratar rejeitos aquosos oleosos 

contaminados com diferentes tipos de óleo e enquadrar a fase tratada dos rejeitos nos padrões 

CONAMA 357/2005. 

3.2 - Objetivos específicos 

a. Produzir o biocarvão a partir da inflorescência da Taboa e caracterizar o material; 

b. Avaliar a eficiência do biocarvão na sorção de óleo de soja e de oliva em rejeitos 

domésticos, e de óleo diesel e de motor a partir de amostras coletadas em postos de 

abastecimento de combustíveis. 

c. Investigar a validade das medidas de ângulo de contato como indicativo da presença 

de óleo em água; 

d. Investigar a aplicabilidade do biocarvão após o uso, ou seja, impregnado com óleo 

para fim energético. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Coleta da Taboa 

As amostras de Taboa foram coletadas na lagoa do Parque Natural Municipal Chico 

Mendes, situado no Recreio dos Bandeirantes, cidade do Rio de Janeiro. As amostras foram 

coletadas em sacos plásticos e posteriormente lavadas em água corrente.  

4.2 Produção do biocarvão por Pirólise Lenta ou Carbonificação 

A inflorescência da taboa foi transferida para uma caixa metálica ocupando metade do 

seu volume. A caixa, que, possui linha para entrada e saída de gases (figuras 2c), foi introduzida 

numa mufla (figura 2a) e o tratamento térmico foi feito em atmosfera inerte de nitrogênio. Um 

condensador e um balão de fundo redondo (figura 2b) foram acoplados a saída de gás da caixa, 

de modo a coletar o bio-óleo e bio-gás produzidos durante o processo. A biomassa foi tratada 

em temperatura de 300 a 350ºC, em geral por 40 minutos. 

 

 

Figura 2: (a) Mufla; (b) condensador e balão de fundo redondo acoplados a mufla; (c) Caixa com entrada e saída 

de gás; 

 

 

4.3 Obtenção dos óleos 

Os óleos utilizados nos ensaios foram: óleo de soja, óleo de oliva, óleo lubrificante de 

motor e óleo diesel S-10. Todos adquiridos no comércio de Niterói, RJ. Os dois primeiros foram 

representativos de óleos usados em preparo de alimentos. Os dois últimos foram representativos 

de óleos manipulados em postos de abastecimento combustíveis no seu cotidiano. 

 

(a) (b) (c) 
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4.4. Preparo das amostras sintéticas 

As amostras foram preparadas com, em média, um dia de antecedência ao uso e 

consistiu de uma mistura de água da torneira e óleo, em questão. O óleo foi usado 

individualmente em proporção de 5 e 10%. 

4.5 Coleta de amostras reais 

Amostras de água contaminada com óleo foram recolhidas em residência e em um 

trailer que serve refeição no Campus da UFF, situado no campus do Valonguinho. Em ambos 

os casos, as amostras foram recolhidas durante a lavagem da louça usada nas refeições. 

Amostras de água contaminada com óleo foram recolhidas em postos de combustíveis. 

Observou-se que após a troca de óleo de motor em um determinado automóvel, um balde de 

plástico sujo de óleo era lavado com água da torneira. Uma alíquota desta água foi então 

recolhida. Todas as coletas foram feitas na região de Niterói. 

4.6 Caracterização do biocarvão  

O Biocarvão foi caracterizado com o objetivo de conhecer algumas de suas 

características químicas e físicas visando ao entendimento do comportamento deste biocarvão 

nos futuros ensaios de sorção. As caracterizações descritas a partir do item 4.6.1 até o item 4.6.5 

tiveram seus procedimentos reproduzidos da dissertação de mestrado referida como Alves 

(2009). 

4.6.1. Determinação do teor de cinzas 

Cerca de 0,2000g de biocarvão, em duplicata, foram pesados em cadinhos. Os 

cadinhos com as amostras foram mantidos por 5 horas em temperatura de 575ºC, em mufla. 

Posteriormente, o material foi resfriado em dessecador e então pesado. Esse procedimento foi 

repetido até a obtenção do peso constante (quando a variação entre as medidas é apenas na 

última casa decimal, da balança analítica). O cálculo do teor de cinzas foi feito segundo a 

seguinte expressão: 

𝑻𝒆𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒏𝒛𝒂𝒔 (%) =  
𝑴𝒇

𝑴𝒊
 ×  𝟏𝟎𝟎       (1) 

Sendo: 

Mi – Massa inicial de biocarvão (g) 

Mf – Massa de cinzas (g) 
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4.6.2. Determinação do teor de umidade 

Aproximadamente 0,2000g de biocarvão foram pesados em vidro de relógio, em 

duplicata. Estas amostras permaneceram na estufa por 24 horas à 100º ± 3ºC. Após isso foram 

mantidas em dessecador e, então, foram pesadas. Esse procedimento foi repetido até a obtenção 

do peso constante. O cálculo de teor de umidade foi realizado segundo a seguinte expressão: 

𝑻𝒆𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 (%) =  
𝑴𝒊 − 𝑴𝒇

𝑴𝒊
 ×  𝟏𝟎𝟎       (2) 

Sendo: 

Mi – Massa inicial de biocarvão (g) 

Mf – Massa final após a secagem (g) 

 

4.6.3. Determinação da flutuabilidade 

Cerca de 0,2000 g de biocarvão foram pesados e colocados em bécheres de 100mL 

contendo cerca de 5 cm de altura de água, em triplicata. Esse sistema foi mantido sob agitação 

por 15 minutos. A agitação foi desligada e a biomassa flutuante foi recolhida imediatamente, 

foi seca em estufa à 100º±3ºC e pesada. O cálculo final foi feito segundo a seguinte equação. A 

flutuabilidade é expressa em porcentagem de flutuação: 

𝑭𝒍𝒖𝒕𝒖𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 (%) =  
𝑴𝒇

𝑴𝒊
 ×  𝟏𝟎𝟎       (3) 

Sendo: 

Mi – Massa inicial de biocarvão (g) 

Mf – Massa flutuante de biocarvão (g) 

 

4.6.4. Determinação do teor de ceras 

Aproximadamente 0,2000 mg de biocarvão foram colocados, em duplicata, em sistema 

de extração usando extrator de Soxhlet (Figura 3) com 250mL de álcool etílico por seis horas. 

A solução extraída foi transferida para um funil de decantação onde foram adicionados 100mL 

de clorofórmio. Em seguida foram adicionados 75mL de água destilada, formando-se duas fases 

que foram separadas. A fase contendo clorofórmio e a cera foi transferida para um bécher limpo 

e previamente pesado para a evaporação do clorofórmio. Para o cálculo foi utilizada a seguinte 

equação: 
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𝑻𝒆𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒓𝒂𝒔 (%) =  
𝑴𝒇

𝑴𝒊
 ×  𝟏𝟎𝟎       (4) 

Sendo: 

Mi – Massa inicial de biocarvão (g) 

Mf – Massa final de cera (g) 

 

Figura 3: Extrator de Soxlet 

 

4.6.5. Determinação do teor de Lignina insolúvel 

Cerca de 2,0000 g de biocarvão foram pesados, em duplicata, colocados em bécheres 

contendo 2 mL de ácido sulfúrico 72%. A solução foi mantida sob agitação magnética 

constante, por uma hora. A solução foi transferida para um balão de fundo redondo com 56 mL 

de água destilada, sendo submetido a refluxo por 4 horas. Decorrido este tempo foi feita a 

filtração em membrana e a lignina insolúvel foi lavada com água destilada. O material residual 

foi seco em estufa a 100º±3ºC até peso constante. O cálculo foi feito segundo a equação: 

 

𝑻𝒆𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑳𝒊𝒈𝒏𝒊𝒏𝒂 𝑰𝒏𝒔𝒐𝒍ú𝒗𝒆𝒍 (%) =  
𝑴𝒇

𝑴𝒊
 ×  𝟏𝟎𝟎       (5) 

Sendo: 

Mi – Massa inicial de biocarvão (g) 

Mf – Massa final de resíduos (g) 
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4.6.6. Determinação da hidrofobicidade 

Esse estudo foi feito em duplicata, segundo descrito em Ribeiro (2003) com 

adaptações. Cerca de 0,5000 g de biocarvão foram colocados em béchers contendo 50 mL de 

água destilada sob agitação com auxílio de bastão de vidro. O volume de 50 mL de hexano foi 

adicionado. A mistura permaneceu sob agitação por 2 minutos e foi deixada repousar por 5 

minutos. O biocarvão que ficou na fase orgânica foi retirado com um coletor (figura 4), foi seco 

em estufa e pesado em balança analítica. A determinação foi feita segundo a relação: 

𝑯𝒊𝒅𝒓𝒐𝒇𝒐𝒃𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 (%) =  
𝑴𝒇

𝑴𝒊
 ×  𝟏𝟎𝟎       (6) 

Sendo: 

Mi – Massa inicial de biocarvão (g) 

Mf – Massa de biocarvão recolhido (g)  

 

4.6.7. Análise Elementar 

O teor elementar de nitrogênio, carbono, oxigênio e enxofre foram determinados 

segundo a norma ASTM 5291, em duplicatas. As análises foram realizadas no equipamento EA 

1112 – LEEA 149 na PUCRJ. 

 

4.6.8. Identificação de grupos funcionais a partir da espectroscopia de absorção 

na região do infravermelho 

A identificação dos grupos orgânicos presentes no biocarvão, nos óleos e nos 

biocarvões impregnados de soja, azeite de oliva, óleo diesel e óleo motor foram realizadas no 

espectrômetro VARIAN 660IR operado na região de 4000 a 600 cm-1. As análises foram feitas 

na UFF, no Departamento de Química Orgânica. 

 

4.6.9 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A observação da morfologia do biocarvão da inflorescência da taboa foi realizada a 

partir de micrografias, obtidas em um microscópio da marca Zeizz, modelo DSM 96 no 

laboratório de microscopia da PUC-RJ.  
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4.6.10. Análise termogravimétrica (TG) 

O estudo da estabilidade térmica do biocarvão é importante para avaliar possíveis 

aplicações como fonte de energia. A análise termogravimétrica apresenta a variação de massa 

do biocarvão quando submetido a uma variação de temperatura. As análises foram realizadas 

utilizando-se um analisador térmico Neschtz, modelo Luxx STA 40, sob atmosfera de 

nitrogênio, no intervalo de temperatura entre 25ºC até 700°C, em uma taxa de aquecimento de 

20ºC por minuto. 

4.6.1.1.1 Poder Calorífico Superior (HHV) 

O poder calorífico de uma biomassa (usualmente referido como HHV- higher heating 

value) é uma importante propriedade pois indica sua capacidade de gerar energia. Existe uma 

variedade de correlações cujo objetivo é predizer o valor do poder calorífico a partir da análise 

elementar da biomassa. Esta discussão é muito bem apresentada no trabalho de Parikh, 2005.  

O presente trabalho usou este artigo como referência para o cálculo do HHV para a 

biomassa antes do uso e para a biomassa impregnada de óleo que foi obtida após os ensaios de 

sorção. O HHV foi calculado pela equação a seguir. O HHV obtido é MJ/Kg.  

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

Nesta equação, C, H, O, N, S e A representam, respectivamente, os teores de carbono, 

hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e cinzas em unidade de porcentagem de massa, em 

base seca. 

 

4.7. Ensaios de sorção 

Os ensaios têm como objetivo avaliar a capacidade do biocarvão em sorver os 

diferentes tipos de óleos simulando a retirada destes de um corpo d’água. Este conjunto de testes 

será apresentado como ensaios dinâmicos e ensaios secos, variando o tempo de agitação e 

contato. Os ensaios foram realizados à temperatura de 25±2ºC, em triplicatas para cada tempo. 

Ao todo foram realizados nove ensaios para cada tipo de óleo. Segundo o procedimento descrito 

em Alves (2009). 

4.7.1. Sistema estático e seco 

Aproximadamente 0,2000 mg de biocarvão foram colocados em contato com os 

quatro tipos de óleos, individualmente, durante o tempo de 15, 30 e 60 minutos, sem agitação. 

Após o tempo determinado, o material foi retirado do meio com um coletor e, então, drenado 
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por 5 minutos. Por fim, o coletor contendo óleo foi pesado em uma balança gerando dados para 

o cálculo do teor de óleo sorvido. 

 𝑻𝒆𝒐𝒓 𝒅𝒆 ó𝒍𝒆𝒐 𝒔𝒐𝒓𝒗𝒊𝒅𝒐 (
𝒈

𝒈⁄ ) =  
𝑴𝒇−𝑴𝒊

𝑴𝒊
       (7)         

Sendo: 

Mi – Massa de biocarvão utilizado (g) 

Mf – Massa de biocarvão impregnado com óleo (g) 

O coletor de drenagem foi fabricado manualmente, visto que não havia peneiras que 

atendessem as necessidades dos ensaios. Usou-se tecido organdi cuja trama tinha abertura de 

576 mesh. O coletor foi feito com diâmetro de 6 centímetros e 11 centímetros de comprimento. 

Para firmar a estrutura da peneira artesanal foram utilizados arames, conforme mostrado na 

figura 4. 

 

Figura 4: Coletores de drenagem 

 

4.7.2. Sistema dinâmico 

Os ensaios foram realizados usando-se uma placa de agitação magnética. Cerca de 

0,2000g de biocarvão foram colocados em bécher juntamente com a mistura água/óleo 

previamente preparada. O tempo de contato e agitação foi de 15, 30 e 60 minutos. Em seguida, 

o biocarvão foi coletado e drenado por 5 minutos. Após este tempo, o biocarvão impregnado 

com óleo foi pesado em balança obtendo-se assim a massa de óleo sorvido. Este procedimento 

foi submetido a amostras sintéticas preparadas com água de torneira e óleo. 
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𝑻𝒆𝒐𝒓 𝒅𝒆 ó𝒍𝒆𝒐 𝒔𝒐𝒓𝒗𝒊𝒅𝒐 (
𝒈

𝒈⁄ ) =  
𝑴𝒇 − 𝑴𝒊

𝑴𝒊
         (8)   

Sendo: 

Mi – Massa de biocarvão utilizado (g) 

Mf – Massa de biocarvão impregnado com óleo (g) 

As amostras contendo 10% de óleo em sua composição (após ensaio em batelada) 

foram também tratadas em coluna feita de tubo PVC (diâmetro 4 centímetros e altura de 25 

centímetros) recheada com uma mistura de biocarvão de inflorescência, casca de amendoim 

seco e sabugo de milho moído, pois desta forma a passagem da fase aquosa pela coluna é 

favorecida, visto que o biocarvão é altamente hidrofóbico. Sem a adição dessas biomassas a 

solução não percola a coluna. Ao fim da coluna foi colocado um pedaço de tecido organdi, o 

mesmo utilizado na fabricação das cestas de drenagem, para fechar a saída da coluna evitando 

perda do recheio.  Este procedimento foi aplicado também para as amostras reais.  

 

4.7.3. Capacidade de retenção 

Foi analisada a capacidade do biocarvão em reter o óleo sorvido com base na perda de 

massa de óleo por escoamento, em função do tempo como descrito em Alves (2009). Cerca de 

200 mg de biocarvão foram pesados e transferidos para um coletor, o qual foi mergulhado em 

um bécher contendo óleo permanecendo assim por 15 minutos. Percorrido este tempo, o coletor 

contendo o biocarvão impregnado com óleo foi deixado escorrer e a perda de massa foi 

registrada durante o intervalo de tempo de 0, 20, 30, 40, 50, 60 minutos por uma balança. A 

retenção é expressa em porcentagem, da seguinte forma: 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏çã𝒐 (%) =  
𝑴𝒊 − 𝑴𝒇 − 𝑴𝟎

𝑴𝒊
 ×  𝟏𝟎𝟎       (9) 

Sendo: 

Mi – Massa de biocarvão impregnado com óleo no tempo de zero minuto (g) 

Mf – Massa de óleo dessorvido no tempo seguinte (g) 

M0 – Massa de biocarvão seco utilizado inicialmente (g) 
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4.7.4. Determinação do teor de óleo residual 

Determinação realizada segundo o método gravimétrico 5520 B (SMWW, 2005). O 

intuito foi determinar o teor de óleo não sorvido pelo biocarvão. Ao fim do ensaio de sorção, o 

biocarvão era retirado do bécher e a amostra era transferida para um funil de separação e lavada 

com solvente orgânico. A fase orgânica era separada em béquer previamente pesado e aquecida 

em banho de areia para a evaporação do solvente. Após evaporação, o óleo residual era pesado 

e o procedimento se repetia até obtenção de peso constante. O teor de óleo foi calculado segundo 

a relação: 

 𝑻𝒆𝒐𝒓 𝒅𝒆 ó𝒍𝒆𝒐 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 (%) =  
𝑴𝒇

𝑴𝒊
 ×  𝟏𝟎𝟎         (10) 

Sendo: 

Mf – massa de óleo residual (g) 

Mi – Massa de óleo inicial (g) 

 

4.7.5 Verificação da presença de óleo residual por medição de ângulo de 

contato 

Utilizando um esterioscópio NIKON SMZ800, com o auxílio do software Nis-

elements Br acoplado a uma câmera digital Nikon ds2m-u2, foram realizadas as medidas do 

ângulo de contato a temperatura de aproximadamente 27ºC. O aparelho foi adaptado conforme 

mostra a figura 5, para que fosse observado o perfil da gota. O ângulo medido (teta) é o de 

contato entre o liquido depositado sobre a superfície de teflon, depende da relação entre as 

forças adesivas e as forças coesivas do líquido, ou seja, das interações do líquido-vapor, sólido-

vapor e sólido-líquido, conforme a figura 6.  

             

Figura 5: Esterioscópio NIKON SMZ800                            Figura 6: Ilustração da medida do ângulo de contato 
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4.7.6. Determinação do conteúdo de água sorvida 

Durante os ensaios na presença de água foi necessário avaliar se o biocarvão sorvia 

água juntamente com o óleo. O teor de água sorvida foi determinado por destilação como 

descrito em ALVES, 2009. Os biocarvões impregnados com óleo foram submetidos a uma 

destilação simples (figura 7) com Xileno e Tolueno na proporção de 80/20 (v/v), atuando com 

solventes carreadores. A amostra residual foi aquecida em manta térmica e a solução destilada 

foi coletada em béquer. A solução coletada foi transferida para funil de extração para a 

separação das fases. A fase aquosa deve ser recolhida em proveta e o volume medido deve ser 

usado para se determinar o teor de água sorvida. 

 

 

Figura 7: Aparelhagem de destilação simples 

 

4.8. Tratamento de amostras reais 

As amostras reais foram tratadas em coluna de PVC recheada com uma mistura de 

biomassas e biocarvão, como descrita no item 4.7.2. As alíquotas da fase aquosa obtida após 

tratamento com o biocarvão foram destinadas a medição do ângulo de contato. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Características físicas e químicas do biocarvão 

O tratamento termoquímico da inflorescência da Taboa produziu majoritariamente o 

produto sólido, biocarvão (figura 8), cujo rendimento foi de aproximadamente 76%. Tendo em 

vista que a matéria prima utilizada é uma macrófita abundante em torno de rios e lagos, este 

processo se mostrou rentável. O bio-óleo foi descartado porque o rendimento foi muito baixo 

(< 1%) não justificando o recolhimento. O bio-gás produzido foi percolado por uma coluna 

contendo sílica e foi descartado.  

O biocarvão da inflorescência da Taboa é um material fino e leve, de modo que o seu 

manuseio deve ser cuidadoso pois este material pode ser carregado pelo vento. Em testes 

preliminares foi isto que a taboa possui uma baixa densidade aparente, em torno de 0,1000g/mL. 

Então a massa utilizada (0,2000g), em grande parte dos testes, ocupa um volume considerável 

e suficiente para realização do trabalho.  

 

Figura 8: Biocarvão (à esquerda) e inflorescência da taboa (à direita) 

 

Após a produção o biocarvão foi caracterizado de modo a conhecer algumas de suas 

propriedades físicas e químicas. Os valores estão representados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Resultados da caracterização do biocarvão (%) 

Características Resultados 

Cinzas 4,06 ± 0,32 

Umidade 5,70 ± 0,30 

Flutuabilidade 94,31 ± 0,86 

Ceras 2,89 ± 0,52 

Lignina insolúvel 89,92 ± 1,38 

Hidrofobicidade 100 ± 0,10 
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Determinar o teor de cinzas de uma biomassa é essencial, pois representa o resíduo da 

queima e está relacionado ao conteúdo de minerais na biomassa, ou seja, o material inorgânico 

o qual não é degradado pelas altas temperaturas. Existem situações onde as cinzas podem ser 

reutilizadas como, por exemplo, como incremento em material de pavimentação. Entretanto, 

para fins energéticos quanto menor for o teor de cinzas e o teor de umidade, maior será o poder 

calorífico da biomassa, pois não será dispendida energia para evaporação desta umidade e não 

sobrará grande quantidade de resíduo durante a queima no processo de geração de energia.  

De acordo com a tabela 2, o teor de cinzas encontrado para o biocarvão, objeto de 

estudo deste trabalho, é superior ao teor de 2,92% reportado por Alves (2009) para a 

inflorescência da Taboa (in natura). O biocarvão foi gerado por um processo termoquímico 

responsável pela eliminação de voláteis e redução da massa em relação ao material inicial, mas 

que não altera a quantidade de compostos inorgânicos. Logo, o teor de compostos inorgânicos 

referentes ao material do estudo é maior do que na inflorescência ao natural. Já no caso da 

biomassa Salvina herzogii, o teor reportado de 9,8% por Ribeiro (2000), é superior ao aqui 

encontrado. Os dados apresentados em Liu (2015), para biocarvões produzidos em condições 

equivalentes com as deste trabalho, indicam teores de cinzas de 10,98% para o biocarvão de 

fibra de coco e 1,39% de madeira de pinho, o que comprova a boa qualidade do biocarvão aqui 

produzido em relação a presença de cinzas.  

A partir da realização de testes preliminares feitos em ICP, sabe-se que na composição 

do biocarvão de inflorescência da Taboa, o teor de potássio (91 mg/L) é maior que o de cálcio 

(47mg/L), maior que o de sódio (15 mg/L) e maior que o de bário (0,53mg/L). Estes valores 

foram obtidos por espectroscopia de emissão com plasma em análise em triplicata. Portanto, 

dependendo da atmosfera na qual o biocarvão seja tratado termicamente, espera-se que o 

resíduo inorgânico seja rico em óxidos ou carbonatos destes metais, principalmente de potássio.  

Quanto ao teor de umidade, o teor do biocarvão é inferior ao apresentado para a 

inflorescência da Taboa (9,16%) reportado em Alves (2009). Este resultado é coerente pois o 

biocarvão, ao passar por um tratamento térmico durante sua produção, perde umidade que 

estava presente na sua estrutura. Quanto maior a temperatura menor será o teor de umidade, 

haja visto os biocarvões reportados por Lee (2014) e que foram produzidos a 500ºC sob 

atmosfera de nitrogênio. Esses valores influenciam no valor do poder calorífico, visto que, 

quanto maior o teor de umidade maior será o gasto com energia durante o uso do biocarvão 

(NAIK, 2010). Apesar do alto teor de umidade da biomassa Salvina herzogii (11,9%) em 
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Ribeiro (2000), esta biomassa foi estudada e aprovada para sorção de tipos de petróleo em 

sistemas estáticos e dinâmicos.  

Os compostos de baixa polaridade que estão presentes na composição da biomassa são 

denominados de ceras e, através de forças de Van der Walls, podem interagir com os óleos 

durante o processo de sorção, influenciando positivamente. As ceras são ésteres não glicéricos, 

alcoóis de cadeia longa, hidrocarbonetos e cetonas. A presença dessa cera na superfície do 

sorvente confere a ele, um alto caráter hidrofóbico e oleofílico. Isto significa que, em um 

sistema água-óleo, apenas o óleo será bem sorvido e o biocarvão impregnado com óleo será 

obtido livre de água. Entretanto este sorvente deverá ter alta flutuabilidade, pois, caso contrário 

ele ficará imerso juntamente com o óleo. Por ser hidrofóbico este sorvente deverá ter alta 

flutuabilidade a não ser que seja extremamente microporoso. O biocarvão da inflorescência da 

Typha sp. tem comportamento análogo a fribra da paina cuja hidrofobicidade é de 97,6% e 

flutuabilidade é de 100% (ANNUNCIADO, 2005). A Salvina hergogii apresenta 93% de 

hidrofobicidade e 100% de flutuabilidade (RIBEIRO, 2000). Esta última já tem sua eficiência 

comprovada na sorção de diferentes tipos de petróleo.  

Um dos principais constituintes da biomassa dentre a celulose e hemicelulose é a lignina 

a qual confere a resistência à parede celular da biomassa e auxilia no transporte de nutrientes. 

A lignina pode ser definida como um complexo molecular constituído predominantemente por 

anéis aromáticos com muitas ramificações, possui estrutura tridimensional e é amorfo. O 

desempenho dos biocarvões como sorvente de poluentes depende das suas composições e 

características superficiais, as quais estão relacionadas com a matéria prima utilizada e um 

material ligninocelulosico é um bom candidato a sorvente de poluentes orgânicos e aromáticos 

(LI, 2014; CIPRIANO, 2015).  

Alves (2009) quantificou que a inflorescência possui 29,70% de lignina insolúvel 

enquanto que neste trabalho determinou-se que no biocarvão da inflorescência o teor é de 

89,92%, o que comprova que com o tratamento térmico os compostos mais leves saíram do 

composto conferindo a ele o maior teor de aromáticos, o que afeta na capacidade de sorção. 

 

5.2. Ensaios de Sorção 

Durante os ensaios, em sistema dinâmico, para as amostras contendo água e óleo 

lubrificante de motor automobilístico com o biocarvão observou-se a formação de uma pasta 
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esbranquiçada (figura 9) composta de água, óleo e biocarvão. As paredes dos bequeres ficaram 

impregnadas com esta pasta, a qual não pôde ser recolhida e nem drenada para a quantificação 

de óleo sorvido. Essa pasta também se fixou no magneto e no fundo do béquer de modo a 

impedir a agitação da solução. Mesmo variando-se a quantidade de óleo nas soluções, a pasta 

se formava. O resultado da eficiência de sorção dos demais óleos são apresentados na tabela 3. 

 

 

Figura 9: Ensaio em sistema dinâmico (óleo motor e água) 

 

Segundo Choi (1992) e Alves (2009), a alta viscosidade de um óleo pode causar a 

diminuição da sorção devido à inibição da penetração do fluido nos poros da fibra do sorvente. 

Como também, pode aumentar a sorção devido à melhor adesão na superfície da fibra. Entende-

se que óleos mais viscosos demandam mais tempo para penetrar nos poros se comparados com 

óleos menos viscosos e podem ser retidos por partículas muito porosas. No entanto óleos menos 

viscosos penetram mais rapidamente, porém apresentam baixa eficiência de retenção no meio, 

ou seja, escoam com mais facilidade. 

Tabela 3: Eficiência de sorção (g/g) em misturas com 5% de óleo, sistema dinâmico 

Amostra 15 min 30 min 60 min 

Azeite 15,17 ± 0,21 12,68 ± 2,12 16,93 ± 0,24 

Soja 16,52 ± 0,67 19,60 ± 0,61 21,72 ± 1,82 

Diesel 15,55 ± 0,49 17,05 ± 0,42 15,88 ± 0,04 

 

Os resultados em sistema dinâmico (figura 10 e tabela 3), para misturas contendo 5% 

de óleo mostraram que o aumento do tempo de agitação não favoreceu a sorção de forma que 

justificasse tempos maiores do que 15 minutos para o diesel e azeite. Enquanto que para o óleo 

de soja houve aumento do teor sorvido entre 15 e 60 minutos. Os dados indicam que o óleo 

diesel sorvido tende a escoar mesmo que o biocarvão se mantenha no sistema formado por 
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água-óleo-biocarvão. O biocarvão sorveu nessas condições, com óleo de soja na proporção de 

até 21 vezes, enquanto com azeite na proporção de até 16 vezes e com diesel 17 vezes o próprio 

peso. 

 

 

Figura 10: Ensaio do sistema dinâmico (água e óleo de soja) 

 

Da mesma forma que a presença de óleo residual na fase aquosa é importante, 

determinar a presença de água no biocarvão impregnado com óleo também é de interesse. Sendo 

assim, após as sorções nas misturas com 5% de óleo em água, o biocarvão foi submetido à 

destilação com solvente orgânico (xileno e tolueno). A primeira gota de líquido (esbranquiçado) 

destilado caiu a temperatura de 72ºC e subiu até 110ºC, quando as gotas pararam de cair. Os 

destilados foram os próprios solventes carreadores, isentos de água. Em nenhum caso houve 

sorção de água pelo biocarvão em quantidade possível de ser quantificado pelo método adotado, 

o que comprova o seu alto caráter hidrofóbico.  

Os ensaios de sorção foram realizados em triplicata produzindo muitas amostras e estas 

foram identificadas com letras e números. Estão apresentados algumas destas replicatas na 

tabela 4 para facilitar o entendimento das outras análises que serão apresentadas em seguida. 

As amostras de A1 até D3 foram realizadas em sistemas dinâmico e de azeite1 até motor1 foram 

realizadas em sistema estático e seco. As letras A, S e D são referentes ao azeite de oliva, óleo 

de soja e diesel respectivamente. 
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Tabela 4: Dados do experimento de sorção de misturas com 5% de óleo 

Amostra Tempo de contato (min) Massa inicial (g) Massa de óleo sorvido (g) 

A1 15 0,21 3,15 

A2 15 0,22 3,32 

A3 60 0,23 2,69 

A4 60 0,20 3,42 

S1 60 0,21 3,04 

S2 60 0,19 4,37 

S3 30 0,19 3,59 

S4 15 0,20 3,41 

D1 15 0,20 3,18 

D2 15 0,20 3,56 

D3 30 0,20 3,47 

Azeite1 15 0,20 5,80 

Soja 1 15 0,20 5,00 

Diesel 1 15 0,21 4,52 

Motor 1 15 0,22 6,62 

Ao fim de cada ensaio de sorção, ou seja, após a retirada do biocarvão impregnado, 

quantificou-se óleo residual em solução conforme apresentado na figura 11. A repetibilidade 

dos resultados não apresentou uma linearidade e entendeu-se que a presença destes óleos na 

fase aquosa foi causada pelo mau manuseio do coletor de drenagem durante a retirada do 

biocarvão impregnado. 

 

Figura 11: Gráfico do teor de óleo residual médio (%) 
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Nas misturas contendo 10% de óleo foi observado que acima de 30 minutos os 

resultados de sorção não apresentam mudanças significativas. O biocarvão sorveu nessas 

condições, óleo de soja na proporção de até 25 vezes, enquanto com azeite na proporção de até 

22 vezes e diesel 19 vezes o próprio peso, conforme mostrado na tabela 5. 

Tabela 5: Eficiência de sorção (g/g) em misturas com 10% de óleo, sistema dinâmico. 

Amostra 15 min 30 min 60 min 

Azeite 18,80 ± 3,95 22,35 ± 4,69 22,65 ± 3,30 

Soja 23,25 ± 2,76 25,25 ± 2,75 20,89 ± 0,39 

Diesel 18,15 ± 4,73 19,10 ± 3,09 17,55 ± 2,05 

 

Para aumentar a eficiência na obtenção da fase aquosa limpa resolveu-se percolar a 

solução de 10%, inicialmente tratada em batelada, pela coluna contendo mistura de biomassas 

e biocarvão. Utilizou-se biocarvão da inflorescência misturado à casca de amendoim moído 

torrado e sabugo de milho triturado, conforme mostrado na figura 12, pois desta forma a 

passagem da fase aquosa pela coluna é favorecida, visto que o biocarvão é altamente 

hidrofóbico. Sem a adição dessas biomassas a solução não percolou a coluna.  

 

 

Figura 12: (a) Biocarvão misturado a biomassas (b) Coluna de tratamento de amostras reais 

                                                                                                 

Após passar pela coluna, a fase aquosa recolhida estava visualmente limpa. Entretanto 

algumas amostras foram submetidas a um tratamento gravimétrico, com o intuito de confirmar 

a ausência de óleo residual. O resultado comprovou que as amostras estavam isentas de óleo. 

Para evitar o demasiado gasto, descarte de solvente orgânico e o longo tempo de análise inerente 

ao método gravimétrico 5520B (SSWW, 2005), decidiu-se verificar a presença de óleo residual 

(a) (b) 
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na fase aquosa percolada pela coluna por meio da medida do ângulo de contato (ver apêndice 

A).  

Inicialmente, alíquotas de três diferentes amostras de fase aquosa percoladas pela 

coluna e isentas de óleo, segundo o método gravimétrico, foram analisadas no estereoscópio, 

onde o ângulo de contato foi medido e comparado àquele obtido para água de torneira também 

percolada pela coluna (teste em branco). Os resultados são apresentados na tabela 6. Ângulo 

superior a 90º significa que não há interação entre o material da superfície e a gota depositada; 

ângulo inferior a 90º significa que o material interage com a gota depositada (MOORE, 1976). 

Tabela 6: Medidas dos ângulos de contato das amostras tratadas em coluna 

Amostras Ângulo de contato (em graus) 

  Água pura Amostra 

com soja 

Amostra 

com azeite 

Amostra 

com diesel 

Antes da coluna 74,51 67,50 68,55 75,86 

Depois da coluna 78,49 78,76 78,34 78,42 

 

Os valores de ângulo de contato das amostras após tratamento em batelada e em coluna 

são valores bem próximos aos valores da água pura também passada na coluna. Portanto, a 

medida do ângulo de contato é concordante com os dados encontrados pelo método 

gravimétrico. Sendo assim, a partir deste experimento, a presença de óleo residual em cada uma 

das fases aquosas percoladas será investigada de acordo com o valor do ângulo de contato 

medido. 

Considerando os resultados (tabela 7) gerados nos os ensaios em sistema seco, a alta 

eficiência de sorção indica que o biocarvão parece poder ser aplicado em derrames de óleo no 

solo por exemplo.  

Tabela 7: Eficiência de sorção (g/g) em sistema seco e estático 

Amostra 15 min 30 min 60 min 

Azeite 30,12 ± 2,32 19,42 ± 0,63 19,23 ± 0,43 

Soja 35,07 ± 1,88 24,24 ± 1,53 20,49 ± 2,60 

Diesel 15,04 ± 0,83 17,59 ± 2,62 11,74 ± 1,19 

Motor 34,08 ± 3,70 19,61 ± 4,34 16,50 ± 5,29 
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Verificou-se também que a presença da água e agitação no meio não interfere na 

dessorção do óleo do biocarvão, pois comparando com os resultados em sistema seco e estático 

(sem água e sem agitação) o teor de óleo que permanece sorvido diminui com o tempo. Isso 

indica que em casos de derrame de óleo em corpos hídricos não há a necessidade de agitação 

para que o biocarvão possa sorver o poluente.  

Comparando os resultados de sorção com outros da literatura, pode-se ver que o 

biocarvão da inflorescência da taboa apresentou bons resultados frente aos apresentados em 

Alves (2009) no qual, em sistema seco, obteve teor de sorção entre 25 e 30 g/g.  No entanto, o 

teor de 30 gramas de óleo Buker por grama de biocarvão, foi obtido no decorrer de 1440 

minutos, enquanto no presente trabalho este resultado foi obtido em 15 minutos, para três tipos 

de óleo. Todavia, essas comparações entre os resultados de sorção também são influenciadas 

pelo tipo de óleo tratado, mas tem-se uma noção da eficiência dos resultados do biocarvão. 

Nos resultados apresentados por Oliveira (2000) para sorção de óleo diesel em 

diferentes macrófitas, destaca-se que a flor da Taboa (in natura) que apresentou, como resultado 

em sistema seco o teor médio de 2,48g/g, que é um valor inferior àqueles aqui apresentados. No 

trabalho de Oliveira, testou-se a Turfa, material comercialmente utilizado para sorção de óleo, 

que apresentou resultado médio de 1,23 g/g. O biocarvão da inflorescência da taboa apresentou 

resultados mais favoráveis frente a este, considerando as mesmas condições. 

O biocarvão da inflorescência da Taboa apresentou alta capacidade de retenção para 

os quatro óleos verificados, ocorrendo perdas inferiores a 30% no tempo decorrido. O que 

evidencia a sua característica ‘porosa ou tubular’, pois a retenção é basicamente o acúmulo de 

óleo dentre os espaços vazios. Tratando-se de um mesmo sorvente, o que vai alterar a 

capacidade de retenção é a “leveza” do óleo, pois tratando-se de um óleo leve ele poderá escoar 

pelos poros dificultando a sua retenção. No entanto, como foi dito, óleos mais viscosos podem 

ser facilmente dessorvidos. Como foi possível verificar nos resultados apresentados na figura 

13, o diesel (o óleo mais de menos viscosidade dentre os utilizados) apresentou a segunda menor 

retenção no biocarvão. Enquanto que o óleo motor, que é o mais viscoso, apresentou maior taxa 

de dessorção. Os escoamentos comprovam que a sorção deste material no biocarvão de 

inflorescência é um processo parcialmente reversível característico de uma sorção física, porém 

supõe-se que a dessorção completa dependa de um maior intervalo de tempo. 
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Figura 13: Capacidade de retenção do biocarvão 

 

5.3. Tratamento de amostras reais 

As amostras reais foram tratadas em coluna com aproximadamente 3g de biomassas, 

biocarvão com sabugo de milho triturado e casca de amendoim torrada. Foi percolado pela 

coluna aproximadamente 30 mL da amostra (figura 14a) residencial e de trailer (figura 15), foi 

verificado que, ao fim desta percolação a água permanecia turva e com gotículas de gordura 

(figura 14b). Percolou-se a amostra coletada novamente na mesma coluna. Após a segunda 

percolação, a amostra não apresentava, visualmente, gotículas de óleo (figura14c).  

 

 

Figura 14: a) Amostra de água recolhida em residência b) percolada uma vez em coluna c)  percolada pela segunda 

vez em coluna 
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Figura 15: Amostra de água coletada em trailer (à esquerda) e amostra tratada após duas percolações (à direita) 

 

A amostra coletada em posto de gasolina não apresentava gotículas de óleo motor 

espalhadas pelo líquido como as amostras anteriores. Nesta havia uma camada grossa de óleo 

amarelo viscosa na superfície do líquido. Ao percolar a amostra pela coluna, já na primeira vez, 

não havia óleo aparente no recolhido. Então nesta amostra não foi necessário fazer mais de uma 

percolação. A cada etapa realizada, antes e depois das percolações, uma alíquota das amostras 

era coletada para a medida do ângulo de contato em superfície lisa de teflon, a temperatura de 

27ºC, que são apresentadas na tabela 8 (amostras brutas) e na tabela 9 (amostras tratadas). 

Tabela 8: Valores dos ângulos de contato (º) das amostras reais antes de passar pela coluna 

Amostra Ângulo (º) 

Água de torneira 74,21 ± 0,60 

Posto 76,75 ± 0,89 

Residencial 58,96 ± 0,54 

Trailer 65,35 ± 0,35 

 

Tabela 9: Valores dos ângulos de contato (º) das amostras tratadas 

Amostra Ângulo após 1ª percolação Ângulo após 2ª percolação 

Água comum 78,49 ± 0,40 - 

Residencial  69,05 ± 0,52 75,29 ± 0,67 

Trailer 68,85 ± 0,24 76,18 ± 0,33 

Posto 78,31 ± 0,10 - 

 

Comparando-se os dados das tabelas 8 e 9, observa-se que as amostras reais 

contaminadas com óleo de cozinha (residencial e trailer) foram submetidas a duas percolações 

em coluna para que fossem consideradas isentas de óleo, enquanto que a água coletada em posto 
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de combustíveis e que estava contaminada com óleo lubrificante de motor necessitou de apenas 

uma percolação em coluna. A composição principal do óleo motor é de hidrocarbonetos 

saturados e aromáticos com cadeia longa (considerações mostradas no item 5.5), o que diminui 

sensivelmente a interação entre o óleo e a fase aquosa.  

 

5.4. Análise Elementar 

Os resultados da análise elementar, ou seja, os teores de nitrogênio, carbono, 

hidrogênio, oxigênio e enxofre do biocarvão constam na tabela 10 e são úteis no cálculo do 

poder calorífico do biocarvão puro ou impregnado com óleo para se avaliar a possibilidade de 

usá-lo como fonte de energia, por exemplo. Para fins de comparação foi feita a análise 

elementar do carvão vegetal comercial. 

A grande diferença entre os biocarvões impregnados com os respectivos óleos e o 

carvão vegetal, é que este último não apresenta teor de nitrogênio e de enxofre. Os altos teores 

de nitrogênio no biocarvão são inerentes ao uso de uma biomassa vegetal e o enxofre só aparece 

no biocarvão sorvido com óleo motor, o qual desde a sua extração a partir do petróleo apresenta 

enxofre na sua composição. Sabe-se que durante a queima do material há a liberação de gases 

como dióxido de carbono, CO2, no caso de nitrogênio e enxofre há a liberação de NOx e SOx 

que são gases poluentes, prejudiciais ao meio ambiente. Logo, se os biocarvões impregnados 

forem usados para queima é necessário realizar um tratamento na corrente de gases liberados. 
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Tabela 10: Análise elementar de amostras do biocarvão limpo, impregnado com óleo e do carvão vegetal 

Amostra %N %C %H %O %S 

Biocarvão 2,06 65,75 5,20 26,99 0,00 

A1 0,25 73,80 11,40 14,55 0,00 

A3 0,080 75,40 11,50 13,02 0,00 

A4 0,040 74,90 11,30 13,76 0,00 

Azeite 1 0,26 76,30 11,70 11,74 0,00 

S1 0,24 76,20 11,20 12,30 0,00 

S3 0,24 75,80 11,20 12,76 0,00 

S4 0,30 75,80 11,10 12,80 0,00 

Soja 1 0,22 76,50 11,30 11,98 0,00 

D1 0,26 81,30 12,20 6,23 0,00 

D3 0,10 80,90 12,20 6,80 0,00 

Diesel 1 0,99 78,70 12,10 8,21 0,00 

Motor 1 0,29 83,30 14,00 1,10 1,30 

Carvão vegetal  0,00 72,20 4,30 23,50 0,00 

           

Em Li (2014) é apresentado que as razões entre teor de hidrogênio e carbono, como 

também, entre oxigênio e carbono (H/C e O/C) indicam o caráter do material. Normalmente 

essas razões descrescem com o aumento do tempo de pirólise. No biocarvão a razão H/C é 

0,079 enquanto que O/C é 0,41, significando respectivamente que o material é em sua maioria 

composto por ligninas, ou seja, aromáticos e a segunda razão está relacionada a atmosfera de 

nitrogênio utilizada, quanto menor a razão maior a eficiência do processo. 

 

5.5. Identificação dos grupos funcionais orgânicos por espectrometria na região do 

intgfravermelho  

 

No espectro apresentado, figura 16, é possível identificar que o biocarvão apresenta 

bandas referentes à hidroxila (OH) próximo de 3352 cm-1; hidrocarbonetos saturados e 

insaturados próximo de 2920 cm-1, 1599 cm-1, 1428 cm-1 (CH, CH2, CH3 e C=C), de ésteres 

próximos de 1701 cm-1 e 1031 cm-1 (C-O e C=O) e tem caráter aromático 775 cm-1 e 618 cm-1. 
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Nos espectros de azeite de oliva e de óleo de soja (figuras 17 e 20), as bandas são de 

hidrocarbonetos saturados, insaturados e ésteres. Nos espectros de óleo diesel e de óleo de 

motor (figuras 18 e 19) foram verificadas bandas referentes somente a hidrocarbonetos, 

saturados e insaturados. 

 

 

Figura 16: Espectro na região do infravermelho do biocarvão 

 

 

Figura 17: Espectro na região do infravermelho do azeite 
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Figura 18:  Espectro na região do infravermelho do diesel 

 

Figura 19: Espectro na região do infravermelho do motor 

 

Figura 20:  Espectro na região do infravermelho do óleo de soja 

               

Os espectros dos biocarvões impregnados com óleo apresentam uma somatória das 

bandas presentes no biocarvão puro e nos respectivos óleos sorvidos, mostrados nas figuras 21 

a 24. Daí pode-se concluir que a sorção ocorrida é somente uma adsorção física, pois não foi 

observada formação de novas ligações e nem alteração da superfície do sorvente, as quais 

seriam características de adsorção química.  
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Figura 21:  Espectro na região do infravermelho do biocarvão impregnado A1 

 

Figura 22: Espectro na região do infravermelho do biocarvão impregnado D2 

 

 

Figura 23: Espectro na região do infravermelho do biocarvão impregnado S2 
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Figura 24: Espectro na região do infravermelho do biocarvão impregnado motor1 

 

5.6. Caracterização morfológica por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

É esperado que a estrutura do biocarvão possa explicar a elevada capacidade de sorção 

do mesmo. Observam-se na microestrutura do biocarvão da inflorescência, canais subdivididos 

e distribuídos por toda a estrutura, como demostrado na figura 25. Não foram identificados 

poros neste biocarvão. Supõe-se que o óleo fique retido entre esses espaços tubulares por meio 

de interações de Van der Walls. 

Nas referências pesquisadas, as biomassas não apresentaram morfologia semelhante 

ao que foi observado pelo biocarvão, exceto a fibra de Paina (CHORISIA SPECIOSA) estudada 

em Annunciado (2005). O autor relata que esta biomassa apresentou teor de sorção de óleo cru, 

após 21 dias, de 99 grama de óleo por grama de biomassa. Dentre outros fatores que influenciam 

a sorção, um dos mais importantes é a morfologia do material. Supõe-se que, baseado no 

trabalho citado, além do aprisionamento do óleo no interior das fibras, o óleo fique retido no 

espaço vazio entre os filamentos, preenchendo este espaço e formando um menisco devido ao 

fenômeno de superfície. A junção da arquitetura das fibras da inflorescência da Taboa e seu 

alto teor de volume livre indica uma alta sorção. Essas duas características ajudam a entender 

a influência da agitação, pois os filmes de óleo podem ser rompidos por uma forte agitação, o 

que induz crer que em sistema dinâmico os teores de sorção são inferiores ao sistema estático. 

O controle da dimensão dos espaços entre os filamentos do biocarvão é complicado. Portanto, 

dependendo do tamanho deste espaço disponível o teor sorvido varia, o que justifica os desvios 

apresentados nos resultados de sorção nos sistemas apresentados. 

Não se dispõe de micrografias do biocarvão impregnado com óleo, porque o 

equipamento, da PUC-RJ no qual a análise foi feita, não pode ter contato com amostras oleosas.    
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Figura 25: Micrografias do biocarvão da Taboa a) e) f) aumento de 100 vezes b) aumento de 500 vezes c) 

aumento de 5000 vezes d) aumento de 400 vezes                                              

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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5.7. Análise termogravimétrica 

Foi realizado um estudo sobre o comportamento térmico dos biocarvões impregnados 

com o objetivo de entender suas possíveis aplicabilidades.  

 

 

  

 

Figura 26: Curva de termogravimetria das amostras (a) biocarvão puro (b) óleo de oliva (c) diesel (d) óleo de soja 

 

Considerando a curva de termogravimetria do biocarvão (figura 26a), a perda de 5,01% 

observada em até 100ºC corresponde à volatilização da umidade; a perda de massa com o 

aumento da temperatura refere-se à volatilização de parte da celulose, hemicelulose e lignina. 

O material remanescente a 700ºC corresponde a compostos orgânicos mais pesados como 

espécies de cadeias longas e aromáticas. Além disto, compostos inorgânicos como carbonatos, 

por exemplo, são também esperados pois a análise química do biocarvão apontou a presença de 

cálcio, sódio, potássio e bário. Diante do fato de que a análise termogravimétrica foi realizada 

sob atmosfera de nitrogênio, o teor de oxigênio no ambiente do forno foi muito pequeno para a 

formação de óxidos. Se a análise tivesse sido feita sob ar sintético (ambiente rico em oxigênio) 

seria aceitável assumir que o material remanescente a 700ºC era simplesmente as cinzas 

correspondentes à queima do biocarvão. 
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As curvas de termogravimetria (figuras 26b e 26d) mostram que os óleos de oliva e de 

soja são estáveis termicamente até quase 400ºC perdendo grande quantidade de massa entre 

400 – 500ºC. Entretanto, a degradação térmica do azeite deixa um resíduo em torno de 20% da 

massa inicial quando a temperatura atinge 700ºC. Este comportamento o diferencia 

significativamente do óleo de soja cujo teor de resíduo a esta temperatura é zero. 

O óleo diesel é pouco estável termicamente, se degrada facilmente perdendo grande 

quantidade de massa até 200ºC. O material remanescente é estável, sob nitrogênio, até 700ºC, 

considerando as condições da curva de termogravimetria (figura 26c) e representa em torno de 

17% da massa inicial. 

É interessante notar que o comportamento térmico das amostras “biocarvão-óleo” 

(figura 27) é análogo ao comportamento do respectivo óleo sem o biocarvão. Esta característica 

sugere que o óleo contaminado com o biocarvão tenha capacidade de gerar energia tal como se 

fosse o óleo livre do biocarvão. Neste caso, o resíduo inerente a tratamento aqui proposto 

poderia ser usado na geração de energia observando-se as vantagens e desvantagens relativas à 

queima do óleo. O biocarvão não seria um interferente. 

 

 

 

Figura 27: Curva de termogravimetria das amostras de biocarvão impregnado (a) A1 (b) S3 (c) D3 

100 200 300 400 500 600 700
Temperature /°C

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

DSC /(mW/mg)

20

40

60

80

100

TG /%

[1]

[1]

 exo

100 200 300 400 500 600 700
Temperature /°C

-0.5

0

0.5

1.0

1.5

DSC /(mW/mg)

0

20

40

60

80

100

TG /%

[1]

[1]

 exo

100 200 300 400 500 600 700
Temperature /°C

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

DSC /(mW/mg)

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

TG /%

[1]

[1]

 exo

(a) (b) 

(c) 

% massa % massa 

% massa 



 

42 
 

5.8. Poder calorífico Superior (HHV) 

Por meio da equação HHV = 0,3491C + 1,1783H + 0,1005S - 0,1034O - 0,0151N – 

0,0211A, o valor de HHV foi calculado e apresentado na tabela 11.  

Tabela 11: Valores de poder clorífico superior calculado 

Amostra HHV (MJ/Kg) 

Carvão vegetal 27,84 

Biocarvão 26,28 

S1 38,52 

S3 38,33 

S4 38,21 

Soja 1 38,78 

A1 37,69 

A3 38,52 

A4 38,04 

Azeite 1 39,20 

D1 42,11 

D3 41,91 

Diesel 1 40,88 

Motor 1 45,59 

 

A presença de carbono na composição do biocarvão aumenta e a presença de oxigênio 

e nitrogênio e cinzas diminui seu poder calorifico. Desta forma, o aumento da temperatura de 

pirólise acarreta em aumento da energia pois favorece a volatilização de espécies contendo 

hidrogênio e oxigênio deixando o biocarvão rico em carbono. Entretanto, a literatura cita que a 

pirólise em temperatura mais baixas pode produzir biocarvão com potencial uso como 

combustível sólido a partir de biomassa (Liu, 2015). 

Neste trabalho, o carvão vegetal foi usado como referência no que diz respeito ao poder 

calorífico. O valor de HHV calculado para o biocarvão é semelhante ao valor calculado para o 

carvão vegetal, o que lhe confere ótima qualidade.  
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6. Conclusões  

A literatura é ampla na citação do uso da inflorescência da Taboa na retenção de óleos 

e metais. Entretanto não foram recuperados trabalhos relativos ao uso do biocarvão da 

inflorescência na remoção de óleo. O biocarvão é um material de baixo custo, pois ele é gerado 

a partir de uma macrófita, planta considerada como uma praga no ambiente. 

O uso do biocarvão da inflorescência acarreta na limpeza de rejeito oleoso seja de óleo 

de soja, de azeite, de óleo diesel e de óleo lubrificante de motor; alcançou teores de sorção entre 

15 e 35 gramas de óleo sorvido por grama de biocarvão nos diferentes sistemas apresentados, 

ou seja, sistema seco e estático e em sistema dinâmico demostrando ser versátil. Este biocarvão 

tem a característica de sorver óleos com grupos funcionais bastante diferentes entre si: óleos de 

composição simples (apenas hidrocarbonetos saturados) e óleos de composição mais 

complexas contendo grupos carbonilados também.  

 A eficiência de retenção do óleo após o rejeito ter sido percolado em coluna contendo 

o biocarvão foi tão satisfatória que o ângulo de contato medido para água de torneira, em 

superfície de teflon, foi estatisticamente o mesmo medido para os rejeitos após tratamento. 

Sendo assim acredita-se que no caso de um derramamento de óleo em corpo hídrico, o 

tratamento com o biocarvão será bastante eficiente de acordo com os ensaios realizados em 

bancada. Uma condição extremamente favorável é que o biocarvão não absorve água o que 

aumenta a capacidade de remoção de óleo. Se ele fosse hidrofílico, haveria competição entre o 

óleo e a água nos processos de sorção.  

A Resolução Conama recomenda que na água para descarte em corpos hídricos 

contenha teores inferiores a 50mg.L-1 para óleos vegetais e gorduras naturais, e óleos minerais 

em 20mg.L-1. Pela análise visual, a coluna de biocarvão removeu satisfatoriamente o óleo 

presente nos rejeitos. Entretanto, as medidas do ângulo de contato indicaram que a fase aquosa 

tratada é comparável a água comum, no que tange a presença de óleo. Sendo assim, a medida 

do ângulo de contato se mostrou como um procedimento rápido e eficiente de avaliar 

qualitativamente a presença de óleo em águas. A determinação quantitativa é sugestão para um 

trabalho futuro.  

O estudo feito em bancada sugere que os rejeitos produzidos e que são compostos de 

biocarvão impregnados com os diferentes tipos de óleo tem potencial para ser utilizados como 

fonte de energia baseando-se nos valores do poder calorífico (37 a 45 MJ/Kg). Tais valores são 

superiores aquele calculado para o carvão vegetal.  
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Os ensaios de bancada, então, mostraram que o uso do biocarvão de Thypha sp. é um 

material que mostrou ser apto a limpar, de forma muito satisfatória, amostras de águas sujas de 

óleo de soja, de azeite e de óleo diesel. Os mesmos ensaios não mostraram resultados 

satisfatórios para óleo lubrificante de motor automobilístico. 
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APÊNDICE A - Investigação do uso de medidas de ângulo de contato como 

indicativo da presença de óleo em fase aquosa 

 

O ângulo de contato é definido como o ângulo formado entre as forças coesivas do 

líquido e forças adesivas, ou seja, as forças que contraem a gota a uma esfera com superfície 

mínima e as forças que fazem a gota se espalhar sobre a superfície, respectivamente. Assim, a 

gota ao ser depositada sobre uma superfície apresenta formatos diferentes, segundo o modo que 

o seu volume se acomoda, o que depende das interações. Este ângulo medido caracteriza a 

molhabilidade da superfície no qual a gota repousa, definido como o plano tangente da gota e 

da superfície. Esta molhabilidade depende do equilíbrio dinâmico entre as três interfaces: 

sólido, líquido e vapor. Se a superfície for homogênea e perfeitamente plana o ângulo formado 

é o mesmo em qualquer ponto da linha de três fases, onde se encontra o sólido, o líquido e o 

vapor. Como mostrado na figura 28 a superfície interfere no ângulo formado (θ), o sólido 1 é 

liofóbico e o sólido 2 é liofílico (Lee, 2013).  

 

Figura 28: Medida do ângulo de contato da mesma amostra em superfícies diferentes 

Alguns fatores afetam a medição do ângulo de contato como o tempo, por exemplo de 

uma gota de água sobre o material hidrofóbico, quanto maior o tempo deste contato o ângulo é 

modificado pois a superfície se “acostumou” com a água. Isso acontece mesmo que adsorção 

física do solido pela água seja pequena o que altera o ângulo de contato com o material, 

tornando o mesmo hidrofóbico. O termo sólido hidrofílico denota um sólido que é 

completamente molhável pela água ou solução aquosa, enquanto um sólido hidrofóbico denota 

molhabilidade parcial pela fase aquosa. 

Ângulos superiores a 90º significa que não há interação entre o material e o líquido, ou 

seja, que o humedecimento da superfície é desfavorável de modo que o fluido vai minimizar o 
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seu contato com a superfície e formará uma gota de líquido compacto. Ângulos inferiores a 90º 

significam que o material interage com o líquido, ou seja, que molhar a superfície é favorável 

e o fluido vai se espalhar sobre uma grande área (MOORE, 1976 E IOST, 2010). 

  

Figura 29: Ilustração de diferentes ângulos de contato 

Outros fatores que podem influenciar são: (i) contaminação da superfície líquida, que 

provoca a diminuição do valor medido; (ii) maior grau de heterogeneidade das superfícies 

sólidas em relação às superfícies líquidas (rugosidade); (iii) efeito da histerese, quando o líquido 

está avançando sobre uma superfície sólida seca ou retrocedendo sobre a superfície do sólido 

já molhado. (iv) modo de produção da gota e posição da mão ao depositar a gota (figura 30); 

(v) Inclinação da superfície (figura 31); (vi) líquido volátil – este pode evaporar fazendo com 

que a frente do líquido se retraia interferindo no ângulo medida de forma erronia e não 

intencional. 

                                         

Figura 30: Modo de formação da gota                                                    Figura 31: Medidas do Ângulo de                 

contato em superfície inclinada 

Quanto à precisão e à reprodutividade, a medição depende da consistência do operador 

na atribuição da linha tangente, o que pode levar a um erro significativo e inconsistente entre 

vários usuários. Idealmente, as medições de ângulo de contato devem ser feitas dentro de uma 

câmara fechada para evitar a contaminação e estabelecer uma pressão de vapor de equilíbrio 

(LEE, 2013). 

A Literatura reporta várias aplicações das medidas do ângulo de contato.  Algumas 

aplicações são bastante simples. Por exemplo: a investigação da interação entre o material do 

qual é feita a lata e o refrigerante ali depositado (LU, 2016); a molhabilidade do solo (TRAVIS, 

2008; ZHANG, 2016; FLORES, 2009); comportamento hidrofílico de fibras naturais 
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(SCHELLBACH, 2016); o uso de biomaterias em implantes médicos (STARNAD, 2016); 

comportamento de óleos de canola e de oliva mediante o aumento de temperatura (AYDAR, 

2015).  

 Com objetivo de treinamento, gotas de diferentes líquidos em diferentes superfícies 

foram depositadas e o ângulo de contato foi medido. A figura 32 ilustra o procedimento, o qual 

foi feito em triplicata para cada caso. Os valores medidos para água de torneira e para os óleos 

de soja, de oliva, diesel e de motor depositados em algumas superfícies são apresentados na 

tabela 12. 

                                                                               

         

     

     

Figura 32: (a) Óleo diesel em superfície de teflon (θ = 26º); (b) Óleo de soja em superfície de teflon (θ = 34º); 

(c) Óleo de motor em superfície de teflon (θ = 36º); (d) Azeite em superfície de teflon (θ = 49º); (e) Amostra de 

água residencial com óleo em superfície de teflon (θ = 58º); (f) Água comum em superfície de teflon (θ = 78º); 

(g) Água comum em superfície de sílica coberta com cera (θ = 80º); (h) Água do mar artificial em superfície de 

sílica coberta com cera (θ = 85º). 
 

(a) 

(b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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Tabela 12: Valores dos ângulos (º) de replicatas de água e diferentes óleos 

Amostra Alíquota 1 Alíquota 2 Alíquota 3 Média Desvio padrão 

Água 78,49 76,91 78,01 77,80 0,81 

Óleo de oliva 48,45 49,40 49,50 49,10 0,05 

Óleo de soja 34,53 34,45 34,24 34,41 0,02 

Óleo de motor  30,86 28,96 29,07 29,62 1,08 

Óleo diesel 29,48 31,74 30,13 30,45 1,16 

 

 Foi feita uma comparação dos valores de ângulo de contato para a fase aquosa em 

misturas com diferentes teores de óleo (tabela 13). Foram preparadas misturas contendo entre 

10 e 90% de óleo e água de torneira. Esta mistura foi agitada por 3 minutos e deixada repousar 

pelo mesmo tempo. Uma gota da fase aquosa foi então retirada e depositada numa superfície de 

teflon.   

Tabela 13: Resultados de ângulo de contato (graus) da fase aquosa em diferentes misturas 

Amostra 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

          

Soja 68,00 60,31 55,11 54,10 49,91 47,23 43,02 36,34 30,09 

 65,57 57,14 55,59 52,4 47,81 45,5 45,31 41,81 30,95 

 66,02 59,76 56,42 53,53 44,83 45,49 46,74 39,00 29,48 

Média 66,53 59,07 55,71 53,34 47,52 46,07 45,02 39,05 30,17 

Desvio 1,67 2,87 0,44 0,75 6,52 1,00 3,52 7,48 0,55 

          

Diesel 58,41 57,00 53,63 44,70 55,56 58,52 57,41 54,40 37,65 

 57,69 59,77 53,07 46,97 52,81 60,7 55,3 52,66 37,32 

 58,48 59,6 54,55 46,45 56,88 57,65 56,91 53,65 38,51 

Média 58,19 58,79 53,75 46,04 55,08 58,96 56,54 53,57 37,83 

Desvio 0,19 2,41 0,56 1,41 4,31 2,47 1,22 0,76 0,38 

          

Motor 77,58 67,41 71,72 72,08 75,97 67,06 73,54 72,72 27,00 

 79,80 65,55 71,41 73,76 76,93 69,62 78,3 74,15 26,55 

 76,21 68,54 73,88 71,55 72,50 69,54 73,24 73,75 26,46 

Média 77,86 67,17 72,34 72,46 75,13 68,74 75,03 73,54 26,67 

Desvio 3,28 2,28 1,81 1,33 5,43 2,12 8,06 0,54 0,08 

 

 Se compararmos os valores do ângulo de contato da tabela 13 com os valores de água 

de torneira (tabela 12) fica claro que tais valores foram diminuídos por conta da presença de 

óleo residual na fase aquosa, o que aumentou a interação da gota com a superfície de teflon. A 
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fase aquosa com óleo residual é menos polar que a água de torneira e, portanto, interage mais 

com o teflon diminuindo o ângulo de contato.  

Não foi intenção deste trabalho fazer um estudo quantitativo da correlação entre o 

ângulo de contato e o teor de óleo residual na fase aquosa. Entretanto, no caso do óleo de soja, 

os dados mostraram certa tendência e, somente neste caso, foi então construída uma curva de 

correlação (figura 33). 

 

 

Figura 33: Curva de correlação para amostra de óleo de soja 

 

Os resultados obtidos neste estudo advêm de experimentos feitos em condições adversas 

e são considerados preliminares. Entretanto mostraram que é possível verificar a presença 

residual de óleo de soja, de oliva e diesel em fase aquosa por meio da medida do ângulo de 

contato da amostra com uma superfície adequada. A ideia fica como sugestão para um trabalho 

futuro.   
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