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RESUMO: A crise hídrica é um problema real que atinge milhões de seres humanos e que tem 

posicionado a água como centro de discussões e conflitos em todo o planeta. A reutilização de águas 

residuárias torna-se um componente necessário para a gestão dos recursos hídricos, por dar suporte 

ao abastecimento de água bem como responsável por proporcionar uma destinação apropriada aos 

efluentes. O desenvolvimento tecnológico da produção de carvão ativado busca otimizar a relação 

custo/benefício dos materiais, de forma que se obtenha adsorventes a partir de matérias-primas de 

baixo custo. A matéria prima utilizada para carbonização via mufla foi o bagaço da laranja. Para 

otimização da etapa de carbonização em mufla foram realizados quatro ensaios com o bagaço de 

laranja moído a diferentes temperaturas. Os pré-testes para a produção do biocarvão, o critério de 

seleção da temperatura do biocarvão foi baseado no acompanhamento das variáveis condutividade 

elétrica e pH em conjunto com a análise da coloração. O biocarvão a 550oC foi o que melhor atendeu 

aos critérios citados. Os resultados obtidos ao longo do presente trabalho permitiram concluir a 

possibilidade de conversão de um resíduo da agroindústria sem destinação apropriada pelas 

indústrias de suco, convertendo em um produto de valor agregado. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crise hídrica é um problema real que atinge milhões de seres humanos e que tem posicionado 

a água como centro de discussões e conflitos em todo o planeta. A água tornou-se um recurso cada 

vez mais escasso, seja pelos processos de desenvolvimento desenfreado da urbanização, com aumento 

da demanda, seja pela redução da oferta de água de boa qualidade, condicionada pela poluição dos 

mananciais e decorrente do aumento de produção de resíduos domésticos e industriais. Diante do 

contexto, a reutilização de águas residuárias torna-se um componente necessário para a gestão dos 

recursos hídricos, por dar suporte ao abastecimento de água bem como responsável por proporcionar 

uma destinação apropriada aos efluentes, no qual pode ser destacado o reuso na agricultura.  

O processo físico-químico da adsorção pode ser empregado na remoção de poluentes com 

grande eficácia, a exemplo do uso de carvão ativado no tratamento de águas residuais, sendo muitas 

vezes considerado superior às demais técnicas, inclusive por poder operar com baixo custo e poder 

ser integrado com outros sistemas (LIMA, 2018). Os processos adsortivos proporcionam uma 

proposta promissora, eficiente, economicamente viável, ecologicamente sustentável, e vêm 
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despertando grandes interesses em relação à pesquisa de novos materiais que possam ser utilizados 

como adsorventes, principalmente em relação à bioadsorção. Dentre os bioadsorventes mais 

estudados e utilizados destacam-se: mesocarpo do coco verde, bagaço de cana-de-açúcar, palha/casca 

de café e casca de banana. Dados atuais do Ministério da Agricultura indicam que anualmente o Brasil 

é o responsável por 18 milhões de toneladas ou cerca de 30% da safra mundial da laranja. Conforme 

Fiorentin et al. (2010), o resíduo da laranja pode causar muitos problemas econômicos e ambientais 

devido principalmente à sua elevada fermentação.  

O carvão ativado é um dos materiais adsorventes mais referidos em trabalhos relacionados à 

adsorção, devido a seu custo relativamente baixo, sendo uma alternativa na remoção de contaminantes 

orgânicos e inorgânicos da água, é um material quimicamente inerte, e suas propriedades dependem 

da origem e tipo da matéria-prima, do processo e do tempo de ativação utilizados (CALGON, 2011). 

Já Vieira et al. (2013) citam que dos fatores de maior influência nas propriedades dos biocarvões 

além das características do material precursor, também pode-se destacar a taxa de aquecimento, 

tempo de reação e a temperatura no qual ocorre a pirólise. 

Macedo (2012) cita que o desenvolvimento tecnológico da produção de carvão ativado, no 

qual segue padrões econômicos adotados pelo mundo moderno, busca otimizar a relação 

custo/benefício dos materiais, de forma que se obtenha adsorventes a partir de matérias-primas de 

baixo custo, oriundas principalmente de resíduos urbanos e/ou industriais, ou seja, materiais que 

inclusive não possuem um descarte apropriado. Neste contexto, com a utilização da pirólise para o 

reaproveitamento da biomassa e de outros resíduos orgânicos, pode-se citar benefícios como a 

produção de energia, o manejo de resíduos e a diminuição da poluição do meio ambiente 

(LEHMANN; JOSEPH, 2009).  

Desta maneira, o objetivo deste trabalho consiste em produzir um biocarvão para utilização 

como sistema terciário de tratamento de água residuária sob forma de um sistema filtrante em escala 

de bancada, combinado a um sistema de baixo custo de lagoas de estabilização. A escolha desta 

pesquisa deve-se aos resultados promissores obtidos em estudos de Mendonça et al. (2005), Carvalho 

et al. (2018) e Faccioli et al. (2017), relativos ao sistema de tratamento e aplicação para o reuso 

agrícola.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Produção do bioadsorvente 

O Brasil é o país com maior área produtiva de laranja no mundo, no qual o Nordeste é 

responsável por dez por cento da produção nacional e aproximadamente 90% do percentual localiza-

se nos Tabuleiros Costeiros da Bahia e de Sergipe, produtores de laranja variedade Pêra - Citrus 

sinensis (CARVALHO et al., 2016). 

A primeira proposta do presente artigo para a produção do biocarvão visava a utilização de 

um reator artesanal adaptado do tipo TLUD (Top-Lid Updraft Gasifier) desenvolvido pela 

International Biochar Initiative. A matéria prima utilizada foi o bagaço da laranja, variedade Pêra, 

proveniente das lanchonetes do próprio Campus, no qual a destinação diária dos resíduos é realizada 

em recipientes comuns, cabe ressaltar que esse tipo de resíduo possui um elevado potencial de 

fermentação e desde que não destinado adequadamente, gera risco de contaminação ao meio 

ambiente.  

Na produção do bagaço, o material coletado foi devidamente espremido, lavado e 

acondicionado em estufa até apresentar-se totalmente seco, por cerca de 72 horas. Antes do processo 

de produção do carvão, o bagaço da laranja seco foi pesado antes e após a carbonização para que 

pudesse obter o rendimento do processo. 
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O bagaço da laranja seco (Figura 01) foi previamente acondicionado no reator artesanal 

(Figura 02) localizado no Campus Rural, propriedade da Universidade Federal de Sergipe/UFS. O 

tambor externo tem a capacidade de 200 litros, com dimensões de 0,85 m de altura e 0,6 0m de 

diâmetro e o tambor interno, no qual a matéria-prima foi depositada, tem capacidade de 100 litros, o 

espaço compreendido entre os tambores foi preenchido com restos de madeira da construção civil 

e/ou galhos secos de poda das árvores do próprio local. 

 

Figura 01 - Bagaço da laranja in natura e após estufa. 

 

Figura 02 - Reator artesanal TLUD (Top-Lid Updraft Gasifier). 

 

O tempo de carbonização da laranja foi de 55 minutos a uma temperatura média de 550oC, 

observado a partir de pré-testes realizados para a obtenção do bioadsorvente. Ao término do tempo 

foi retirado o tambor interno, sendo resfriado totalmente com adição de água no seu interior, obtendo-

se o carvão do bagaço da laranja (Figura 03). O mesmo foi devidamente peneirado em malha de 2 

milímetros para obtenção do CAG. 

 

Figura 03 - Carvão do bagaço da laranja 

 

Contudo foi observado que, após a produção em pré-teste, o sistema não teve a capacidade 

energética suficiente para carbonizar toda a matéria orgânica presente no bagaço da laranja, 
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consequentemente foi necessária a produção do material em condições controladas em forno tipo 

mufla para obtenção de um produto mais uniforme em suas características físicas. 

A matéria prima utilizada para carbonização via mufla foi obtida de forma similiar ao citado 

anteriormente, o bagaço da laranja (Figura 04) foi proveniente das lanchonetes e restaurantes do 

próprio Campus. O bagaço coletado foi devidamente lavado em água corrente, espremido, cortado 

em pedaços de 1x1 cm e acondicionado em bandejas na estufa por 48 horas à temperatura de 105oC. 

Após o processo de secagem, o bagaço da laranja seco foi moído em um macro moinho de facas, tipo 

Willey – MA340, modelo Marconi com peneira de 20 mesh e acondicionado em sacos plásticos, 

posteriormente todo o material produzido foi devidamente homogeneizado. 

 

Figura 04 – Bagaço cortado in natura e bagaço após estufa. 

Para otimização da etapa de carbonização em mufla foram realizados quatro ensaios com o 

bagaço de laranja moído a diferentes temperaturas. Cada amostra foi aquecida em temperaturas de 

350oC, 450oC, 550oC e 650oC (Figura 05), com taxa de aquecimento de 25oC.min-1.  Após atingir a 

temperatura determinada, permaneceram por 60 minutos em forno tipo mufla Jung (Figura 06). Foram 

utilizados para cada temperatura do carvão 100 gramas de bagaço moído acondicionado em quatro 

cadinhos (25 gramas cada) e foram anotadas suas respectivas massas e calculados os rendimentos. 

  

Figuras 05 (esq.) e 06 (dir.) – Biocarvões com taxa de aquecimento de 25oC.min-1/ Mufla Jung 

Cada carvão com sua respectiva temperatura de produção e o bagaço da laranja moído in 

natura foram homogeneizados e pesados 3 gramas de cada em beckers no qual foi adicionado 25 mL 

de água destilada, agitado e filtrado com papel filtro. Após o procedimento foi adicionado 5 mL de 

água para medição da condutividade elétrica e posterior determinação do pH da solução. De acordo 

com a coloração, condutividade elétrica e pH foi selecionado o carvão produzido a 550oC. 

No processo para a produção do carvão a 550oC, o bagaço da laranja seco foi pesado em 

balança de precisão (Figura 07) antes e após a carbonização para a obtenção do rendimento do 

processo. Foram utilizados 18 cadinhos de porcelana com 25 gramas cada um (Figura 08), com taxa 
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de aquecimento de 25oC.min-1, atingindo a temperatura de 550oC foi mantido em mufla por 60 

minutos. Após o resfriamento da mufla, o material foi colocado em dessecador para que fosse isento 

de umidade para após ser pesado em balança precisão. O processo foi conduzido em atmosfera isenta 

de oxigênio em mufla do tipo normal. 

 

Figuras 07 (esq.) e 08 (dir.)  – Balança de precisão/ Cadinhos de porcelana com material moído. 

O procedimento foi repetido até a obtenção de um quilo de carvão, no qual todo o material foi 

homogeneizado para utilização futura nas análises de caracterização do biocarvão e na composição 

de filtros. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os pré-testes para a produção do biocarvão, o critério de seleção da temperatura do biocarvão 

foi baseado no acompanhamento das variáveis condutividade elétrica e pH (Tabela 1) em conjunto 

com a análise da coloração (Figura 09), no qual permitiu identificar de maneira primária que a partir 

da temperatura de 550oC o biocarvão deixou de transferir para a água filtrada os subprodutos da 

queima do carvão, ou seja, não apresentando indícios visuais dessa transferência citada. Cabe ressaltar 

que a condutividade elétrica está relacionada ao potencial osmótico do solo que, para que não haja 

modificação, utiliza-se o menor valor e quanto ao pH, é necessário o valor estar mais próximo da 

zona de neutralidade, portanto, entre o biocarvão produzido a 550oC e a 650oC, o biocarvão a 550oC 

foi o que melhor atendeu aos critérios citados.  

Tabela 1. Condutividade elétrica e pH após filtragem dos biocarvões 

Material Carvão 

650oC 

Carvão 

550oC 

Carvão 

450oC 

Carvão 

350oC 

Bagaço 

laranja 

moído 

Água 

deionizada 

Condutivida

de (mS) 

0,660 0,606 0,741 0,268 0,359 0,397 

pH 7,80 7,79 7,91 7,97 6,76 6,71 

 

Figura 09 – Análise de coloração dos materiais 
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4. CONCLUSÕES 

Diante do exposto, os resultados obtidos ao longo do presente trabalho permitiram concluir a 

possibilidade de conversão de um resíduo da agroindústria de baixo valor e sem destinação apropriada 

pelas indústrias de suco, convertendo em um produto de valor agregado, um biocarvão, portador de 

um potencial de ser utilizado como tratamento terciário para o reuso de água. Portanto, o biocarvão 

pode representar uma alternativa aos carvões comerciais, portadores de um elevado custo. 
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