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Resumo 

 

O Plano Nacional de Agroenergia, reúne ações estratégicas e vem pautadas na missão de 

“promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da 

sociedade brasileira”. Essa afirmação, retrata o potencial que o setor agroenergético se destaca 

para as ações de sustentabilidade. As políticas da agroenergia no Brasil, assumi uma posição 

de liderança mundial, quando destacamos a matriz energética nacional como sendo a matriz 

mais limpa do mundo. As diversas fontes de energias alternativas, são as ascensões do Brasil 

como referência no setor da energia renovável, em especial o setor agroenergético. Nela se 

destaca a cadeia produtiva do etanol, reconhecida como a mais eficiente do mundo, a qual é 

conduzida por classe empresarial dinâmica, acostumada a inovar e a assumir riscos. Este 

trabalho analisa como é possível a produção agroenergética através do uso de biomassas 

residuais como uma alternativa a partir de tratamentos para áreas de perfuração de poços de 

petróleo e estas biomassas, depois dos tratamentos, são possíveis a produção de bioprodutos. 

As matérias primas utilizadas nessa pesquisa forma as de resíduos agrícolas: alecrim do mato, 

bagaço de cana, casca de coco babaçu, casca de coco licuri, casca de palmeira, mesocarpo do 

coco, sabugo de milho, serragem de madeira e taboa, como materiais adsorventes naturais e 

biodegradáveis. O método apresentado, faz parte do grupo de pesquisa sobre resíduos agrícolas 

e meio ambiente, onde utiliza-se a metodologia de adsorção com óleo para remediações em 

ambientes de perfuração de poços e depois destes processos a utilização desta matéria prima 

adsorvida com óleo é transformada em briquetes. Os resultados obtidos ilustraram que os 

materiais utilizados podem ser viáveis não só para o tratamento da água de produção de petróleo 

como também para a remoção de óleo de ambientes aquáticos e na utilização de briquetes para 

produção de bioprodutos para o setor da agroenergia.  
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ABSTRACT 

 

The National Agroenergy Plan brings together strategic actions and is based on the mission of 

"promoting sustainable development and competitiveness of agribusiness for the benefit of 

Brazilian society". This statement portrays the potential that the agro-energy sector stands out 

for sustainability actions. The agroenergy policies in Brazil, I assumed a position of world 



  

 

leadership, when we highlight the national energy matrix as being the cleanest matrix in the 

world. The various alternative energy sources are the rise of Brazil as a reference in the 

renewable energy sector, especially the agro-energy sector. It highlights the ethanol production 

chain, recognized as the most efficient in the world, which is driven by a dynamic business 

class, accustomed to innovate and take risks. This work analyzes how agroenergetic production 

is possible through the use of residual biomass as an alternative from treatments for oil well 

drilling areas and these biomasses, after treatments, are possible the production of bioproducts. 

The raw materials used in this research form those of agricultural residues: rosemary from the 

bush, sugarcane bagasse, babassu coconut shell, licuri coconut shell, palm bark, coconut 

mesocarp, corn cob, wood sawdust and taboa, as natural and biodegradable adsorbent materials. 

The method presented is part of the research group on agricultural waste and the environment, 

where the oil adsorption methodology is used for remediation in well drilling environments and 

after these processes the use of this raw material adsorbed with oil is transformed into briquets. 

The results showed that the materials used can be viable not only for the treatment of petroleum 

production water but also for the removal of oil from aquatic environments and in the use of 

briquets for the production of bioproducts for the agroenergy sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar como alternativa o uso de biomassas residuais 

para a produção agroenergética a partir dos desdobramentos das ações do grupo de Pesquisa 

em Resíduos Agrícolas e Meio Ambiente (GPRAMA), do Instituto Federal da Bahia - IFBA, 

campus Simões Filho, no laboratório de Petróleo e Gás Natural na atuação de pesquisas em 

andamento nos processos de adsorção e biorremediação para áreas ambientais e utilizações das 

biomassas. Reforça-se que este objetivo envolve aspectos agronômicos, econômicos e de 

sustentabilidade ao meio ambiente. 

O uso de biomassas para produção energética não são mais novidades no Brasil, pois o 

setor da agroindústria, vislumbrou reduções significativas em suas formas de consumo, atrelado 

ao uso das novas tecnologias para geração de energia. 

Destaque nesse ramo foi sempre para a produção de etanol, a partir da cana de açúcar, 

potencial energético nacional que determina as tendencias de mercado no setor sucroalcooleiro.  

Porém nessa disputa e oferta de energias entre as fontes denominadas e classificadas 

como fontes não-renováveis e renováveis, de acordo com Balanço Energético Nacional 2020, 

ano base 2019, tivemos destaques de energia por fonte e dessas análises os principais 

movimentos referentes à produção e ao consumo de energia em 2019 em comparação com o 

ano anterior, para as principais fontes energéticas foram: petróleo, gás natural, energia elétrica, 

carvão mineral, energia eólica, biodiesel e produtos da cana. 

Neste contexto, não podemos deixar de apresentar que a utilização na produção de 

petróleo e gás natural do Brasil é tendencia no segmento das demandas mundiais devido ao 

avanço das tecnologias de exploração e as demandas por seus derivados. O que neste sentido 

acarreta a ocorrência de crescimento das atividades de exploração, produção, transporte e 

armazenamento de petróleo e seus subprodutos.   



  

 

A PRODUÇÃO NACIONAL 

A produção nacional de petróleo cresceu 7,8% em 2019, atingindo a média de 2,79 

milhões de barris diários, dos quais 96,3% são de origem marítima (BEN, 2020). 

Acompanhando o crescimento da produção de petróleo no mundo, a Petrobras, empresa 

líder no setor petrolífero no Brasil, tem alcançado sucessivos recordes de produção. Segundo o 

Plano Estratégico Petrobras 2030, entre 2020 e 2030, a produção de petróleo do Brasil variará 

de 4,7 a 6,6 milhões de barris de petróleo por dia, colocando o país como um dos maiores 

produtores de petróleo do mundo. (PETROBRAS, 2014). 

 

OS IMPACTOS NA EXPLORAÇÃO 

Nos reservatórios de campos produtores, o petróleo é encontrado em fase liquida 

denominada de fase oleosa, juntamente com uma fase gasosa. Além dos hidrocarbonetos, a 

água, o gás e materiais sólidos de natureza orgânica e inorgânica coexistem com o petróleo nos 

poros das rochas-reservatórios, e durante os processos de produção, este material pode ser 

transportado, associado ao óleo, na forma de emulsões estáveis e/ou suspensões (Mohamed et 

al., 2001; Sjöblom et al., 2002). 

Segundo Stephenson (1991), a água gerada juntamente com o óleo e o gás natural recebe 

o nome de “água de produção” ou “água conata”, e representa grandes volumes de água 

produzida tanto nas operações “onshore” quanto nas operações “offshore”, durante os processos 

de exploração e produção de petróleo. 

A quantidade de água produzida depende do campo de petróleo, ou seja, da natureza da 

formação rochosa, e também dos métodos de recuperação utilizados (Tellez et al., 2002; Toril 

et al., 1999; Sjöblom et al., 2002). 

 Segundo Chouksey e colaboradores (2004), os volumes de água produzida nas 

operações de exploração e produção de petróleo são maiores que a produção de óleo. Nas 

plataformas de óleo offshore, esta quantidade varia entre 2000 a 40000 m3/dia. Nas plataformas 

de gás, esta quantidade se encontra geralmente entre 2 a 30 m3/dia. 

Atualmente, vive-se uma era de gradual reorganização energética. Os investimentos 

nesse segmento estão se voltando para o desenvolvimento de energias renováveis, mas o 

petróleo e gás natural preservam-se formando, segundo dados apontados pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE, 2019), 54% da matriz energética mundial contra 14% de energias 

provenientes de fontes hidroelétricas, eólicas, de biomassa, geotérmica e solares. Em valores 

de barris de petróleo, a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP, 2019) aponta 

1,7 trilhão de barris nas reservas de todo o mundo no ano de 2018. 

Nesse contexto de crescimento na produção de petróleo e desenvolvimento econômico 

é importante destacar que a preservação ambiental tem de ser entendida como parte integrante 

do processo de desenvolvimento. 

Na Bahia, 88% da geração de energia vem de fontes hídricas, de biomassa, solar e eólica. 

O estado ocupa posição relevante no cenário nacional, tendo boa parte da matriz energética 

representada por energias renováveis (SEINFRA, 2018). 

 

A PEQUISA E SUAS RELAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Com base nesse comparativo, trazemos aos objetivos da pesquisa que a Bahia tem um 

potencial em suas fontes de energia por biomassas e de acordo com Plano Nacional de 

Agroenergia estabelece, ao mesmo tempo, um marco e um rumo para as ações públicas e 



  

 

privadas de geração de conhecimento e tecnologias que contribuam para a produção sustentável 

da agricultura de energia e para o uso racional dessa energia renovável.  

Sousa (2010), afirma em sua obra que a sociedade em transformação é mostrada pelas 

fontes de energia que elas usam, pelas formas e pela busca de novas fontes alternativas de 

energias. Tratando as ações sociais como uma dinâmica que é carente por informações e 

fundamentações. Neste trabalho do autor, ele buscou dar a verdadeira dimensão da 

potencialidade da agricultura tropical para soluções ambientais de produção para energia, 

quanto, como para produção de alimentos. Tratando a conversão de biomassas em variedades 

de produtos como consolidação das novas escalas de valores e de comportamentos para uma 

sociedade moderna. 

Dufumier (2010), aponta uma reflexão importante quando relaciona a participação do 

meio ambiente e seus sistemas de produção, fazendo uma abordagem sistêmica, com a 

relevância paras as questões de proteção da biodiversidade e as áreas de conhecimento, o que 

vai de encontro, com o conhecimento insuficiente de como funcionam os processos dos agro 

ecossistemas e que repercutem nas pequenas escalas de produção herdadas de estruturas 

agrárias visivelmente desiguais. 

Os produtos orgânicos provenientes dos processos de extração e produção de petróleo 

são bastante prejudiciais ao homem e ao meio ambiente, pois causam sérios problemas de 

poluição à vida aquática, em rios e lagos. Mesmo em pequenas quantidades, os contaminantes 

orgânicos são difíceis de serem removidos, pois são estáveis à luz, ao calor e biologicamente 

não degradáveis; diminuem a área de contato entre a superfície da água e o ar atmosférico, 

impedindo assim a transferência de oxigênio da atmosfera para a água, além de apresentarem 

problemas estéticos, produzindo a rejeição do efluente (MOREIRA, HUMBERTO & SOARES, 

2000). 

Para uma intervenção eficiente, é fundamental o conhecimento das características locais 

dos ambientes atingidos e dos impactos esperados tanto do vazamento como das ações de 

limpeza. 

Aqui iremos destacar as técnicas de remoções de óleo através das biomassas residuais, 

tornando-as neste trabalho de pesquisa fontes importantes para produção de bioprodutos 

energéticos. 

Os adsorventes comerciais mais utilizados são os materiais sintéticos, feitos de 

polipropileno e poliuretano. Eles possuem características favoráveis como: baixa densidade, 

baixa sorção de água, boa resistência física e química e boa sorção de óleo, porém destaca-se a 

desvantagem de não serem biodegradáveis. Através dos ensaios realizados neste trabalho foi 

possível obter os valores de capacidade de adsorção das cascas e fragmentos das biomassas 

residuais para remoção de óleo, observando a influência das variáveis de entrada: quantidade 

de óleo, quantidade de casca/fragmento de matéria seca e tempo de contato sobe os resultados 

obtidos e o produto final podendo utilizar como co-gerador de energia.  

As biomassas utilizadas neste trabalho foram na forma natural e cortada em pequenos 

pedaços para a realização dos experimentos. Lavada com água destilada suficiente para 

encharcar o material, em um funil de separação, sob agitação manual por 10 minutos. Em 

seguida, o material adsorvente foi submetido à secagem em temperatura ambiente. 

A inserção do termo bioproduto no contexto do uso de novas tecnologias e a combinação 

de um sistema ambiental equilibrado é a tendencia na agroenergia, geralmente, não é difundida, 

porém, no processo da cadeia agroenergética, essa temática já é realidade. 



  

 

Pesquisar a forma como será difundido a produção de um bioproduto originado por uma 

biomassa, produzido em bancada no laboratório, é uma possibilidade de difundir o 

conhecimento, utilizando-se, simultaneamente, a tecnologia revolucionária e alternativa para a 

produção, com enorme potencial de crescimento no atendimento a nichos específicos de 

mercado e às tendências de customização desses bioprodutos.  

 

OS PROBLEMAS E HIPÓTESES  

A tecnologia envolvida tem vantagens ambientais, capazes de processar materiais 

eficientemente, tanto do ponto de vista energético, quanto de diminuição de resíduos e uso de 

recicláveis, podendo ser vista como um elemento chave para a produção descentralizada e 

atender mercados locais, facilitando-os e reduzindo-os quanto a logística.  

As políticas públicas de proteção ambiental, de sustentabilidade deveriam funcionar nos 

dois hemisférios, pois a Terra é uma só.  No entanto verifica-se que suas medidas de apoio, 

historicamente tiveram duas orientações: de um lado favorecer os estabelecimentos 

considerados como rentáveis nas economias nacionais, do outro lado, proteger as economias 

nacionais das influências dos mercados mundiais.  

Estas políticas chamadas produtivistas e os mecanismos de mercado da economia são 

os fatores que explicam as consequências negativas sobre recursos naturais. Entre outras 

consequências, podem ser mencionadas: a poluição das águas superficiais como subterrâneas 

pelos insumos, o crescimento das diferenças entre grandes e pequenos estabelecimentos, o que 

representa uma consequência social negativa, a diminuição da biodiversidade, o abandono de 

parte do território cultivado, o desflorestamento excessivo em certas partes do mundo. 

Então, como a utilização das biomassas residuais podem desenvolver novos conceitos 

tecnológicos, criando bioprodutos a partir dos tratamentos de adsorção para remoção de óleos 

e utilização de processos de biorremediação, ao tempo que visualizam a análise desse projeto 

como fonte de energia alternativa? Quais fatores levam o uso de biomassas a não utilização de 

novas tecnologias para a construção de novos conceitos através de projetos agroenergéticos? 

Como as abordagens nessa pesquisa podem motivar e auxiliar a relação dos agricultores, 

assegurando-lhes a inserção ao desenvolvimento e à análise para os projetos de agroenergia e 

produção de um bioproduto para agricultura moderna? Como articular o uso de um bioproduto 

e inserir o debate sobre inovação no campo e seus impactos com as novas tecnologias, como 

processo de difusão do conhecimento em que tenha no agricultor/produtor o sujeito aprendente 

com o seu olhar e foco? Como pretender as perspectivas para dar visibilidade às transformações 

parciais da agricultura, que são indicadores da tendência atual para mais sustentabilidade 

técnica, social e ambiental da agricultura sustentável? Essas perguntas serão desenvolvidas no 

grupo de pesquisa constantemente, levando os pesquisadores se debruçarem para responder 

essas perguntas e trabalhar com hipóteses reais e junto ao Grupo de Pesquisa de Resíduos 

Agrícolas e Meio Ambiente (GPRAMA) sobre tecnologia, sociedade e difusão do 

conhecimento, com ênfase na geração de energia renovável e sustentável. 

A análise da eficiência destas propostas é muito importante e, de acordo com os 

resultados, o ciclo pode se repetir quantas vezes forem necessárias até que uma solução viável 

econômica e tecnologicamente seja identificada. Desta forma, garantem-se requisitos mais 

eficientes à agroenergia e ao bioproduto, durante a apresentação dos resultados, melhorando a 

relação custo-benefício. Esta intervenção na agroenergia e o uso das tecnologias para uso do 

bioproduto estreita e facilita as relações no âmbito da ciência moderna. 

 



  

 

AVANÇOS NAS TECNOLOGIAS DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

De acordo com Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA, 2018) o 

apoio de agências federais e estaduais dos EUA e muitas colaborações entre universidades, 

laboratórios nacionais e empresas, a ciência e tecnologia para a produção de biocombustíveis 

renováveis de baixo carbono continuam marchando para a frente com a eficiência e os níveis 

de prontidão tecnológica de muitas rotas para os biocombustíveis, o que de fato, continuam a 

melhorar. Exemplos recentes de tais avanços incluem: 

Demonstração da melhora na produção de etanol celulósico em escala comercial. Ainda 

de acordo com EIA, em 2017, o pioneiro da POET-DSM instalação de produção de etanol 

celulósico em Emmetsburg, Iowa, relatou começar a atingir rotineiramente o milho stover 

rendimentos de conversão de 70 galões de etanol por tonelada seca de biomassa, perto do alvo 

de projeto desta planta, embora esta instalação permaneça em uma fase de ramp-up para a 

transferência da planta. Mais recentemente, POET-DSM anunciou que vai adicionar no local 

fabricação de enzimas para esta instalação. 

Aqui podemos perceber, o quanto os países vêm investindo em uso de novas tecnologias 

a partir do uso de biomassas para a produção energética. 

Nesse comparativo, a EIA (2018), aponta para a produção de etanol a partir da fibra de 

milho sendo implementada nas usinas secas de milho existentes. Produção de etanol a partir do 

milho a fibra tornou-se uma área de P&D ativo e comercialização desde 2014, quando a EIA 

classificou a fibra do grão de milho como resíduo de cultura, com várias rotas agora sendo 

comercializadas para converter parte ou a maior parte da fibra do grão de milho subproduto 

presente nas instalações de etanol da usina seca ao etanol. Essas tecnologias permitem que o 

etanol de milho convencional seque usinas para gerar 2% - 10% de etanol adicional (etanol 

celulósico) a partir de seu fluxo de resíduos fibrosos cativos.  

Nesse balanço, podemos ver o potencial de investimentos pelas empresas americanas. 

Empresas de desenvolvimento de tecnologias com fibra de milho patenteada para vias de etanol 

celulósico, a exemplos das empresas D3MAX, Edeniq, ICM e Quad County Corn Processors. 

Ou seja, a EIA aprovou até agora sete empresas para produzir celulósico etanol da fibra do grão 

de milho, utilizando a tecnologia de aproveitamento da biomassa residual.  

 

DE OLHO NOS FUNDAMENTOS E DIRETRIZES 

De acordo com governo federal, as Diretrizes de Política de Agroenergia, elaboradas 

por equipe interministerial e aprovadas pelo presidente da República, é a proposta de gestão da 

política de agroenergia. E o que isso quer dizer? que de acordo com o plano para o 

desenvolvimento da agroenergia, o governo trabalha para a expansão do setor, em especial, o 

etanol, implantação da cadeia produtiva do biodiesel, aproveitamento de resíduos e expansão 

de florestas energéticas cultivadas, com abrangência nacional, objetivando a eficiência e a 

produtividade e privilegiando regiões menos desenvolvidas.  

Nesses critérios a PN de Agroenergia e produção de alimentos, fazem planejamento da 

expansão da agroenergia, com a observação de que não afetará a produção de alimentos para o 

consumo interno, principalmente da cesta básica.  

Então, em um resumo, podemos destacar as principais diretrizes que vão desde o 

desenvolvimento da agroenergia até aderência à política ambiental. Trazemos aqui uma 

sequência destas diretrizes conforme o PNA, que são: agroenergia e produção de alimentos, 

desenvolvimento tecnológico, autonomia energética comunitária, geração de emprego e renda, 

otimização do aproveitamento de áreas antropizadas, otimização das vocações regionais e 



  

 

liderança no comércio internacional de biocombustíveis. Logo, entendendo os fundamentos da 

Política Nacional e suas diretrizes, afirmamos que a agricultura é alternativa viável, do ponto 

de vista econômico, social e ambiental para a geração de energia renovável a partir de 

biomassas. 

 

 

2. METODOLOGIA  

 

PROCESSOS PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA E ESCOLHA DAS 

BIOMASSAS 

 

2.1. Adsorventes naturais (resíduos agrícolas) 

Todas estas formas de remoção do óleo de ambientes aquáticos apresentam alguma 

limitação principalmente por serem materiais sintéticos e de elevado custo de aquisição. Em 

algumas situações podem trazerem riscos de vida à biologia marinha e danificar os 

ecossistemas, além de muitas vezes dependerem apenas de recursos meteorológicos para a sua 

aplicação.  

 Desta forma, nos últimos anos uma nova classe de materiais adsorventes tem 

atraído a atenção de pesquisadores do mundo todo, são os adsorventes naturais. Eles merecem 

destaque por serem biodegradáveis, serem provenientes de fontes renováveis e possuírem baixo 

custo de aquisição (SUDHA E ABRAHAM, 2001). 

Os resíduos agrícolas têm atraído a atenção dos pesquisadores, uma vez que estes 

materiais são desperdiçados, o que representa também um problema ambiental. Resultados 

obtidos por Santos et al., 2005a e 2005b apontaram a viabilidade da utilização das biomassas 

para a adsorção de contaminantes orgânicos e alguns metais pesados presentes nos efluentes de 

petróleo. 

Desta forma, o presente trabalho de pesquisa, tem como objetivo produzir briquetes 

(bioprodutos) das biomassas: palha, casca do coco licuri, alecrim do mato, bagaço de cana, 

casca de coco babaçu, casca de coco licuri, casca de palmeira, mesocarpo do coco, sabugo de 

milho, serragem de madeira e taboa que após remoção de óleo proveniente de derramamentos 

de petróleo em ambientes marinhos de forma a contribuir com a remediação de áreas afetadas 

utilizando um material adsorvente de baixo custo industrial, serão tratados e transformados em 

briquetes para a agroenergia. 

Os estudos após os tratamentos, são retiradas desse material adsorvidos em óleos, 

colocados em prensa mecânica e após 72 horas retirados em formatos de briquetes. Nestes 

pontos do grupo de pesquisa serão estudadas as características físico-químicas para avaliar 

desempenho energéticos entre as biomassas residuais. 

 

2.2.Escolha das Biomassas 

Durante a pesquisa optou-se por utilizar oito tipos de biomassas, para verificar os 

resultados e testar a eficiência delas.  

 

2.2.1. alecrim do mato 

O alecrim do mato (Baccharis dracunculifolia) é uma matéria orgânica de origem 

florestal, as folhas podem chegar até 25 mm de comprimento e 3 mm de largura, bem verdes e 



  

 

pontudas. Tem semelhanças com o capim-santo, verbena e murta-limão. Muito utilizado para 

estudos e uso medicinal tradicional, contém óleos essenciais e óleos voláteis. Muito frequente 

na região Nordeste, onde a planta tem seu bom desenvolvimento, tendo preferência pelas 

regiões expostas à atmosfera marinha. A figura 1 ilustra a foto desse material utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Alecrim do mato. Fonte: autor. 

 

 

2.2.3. Bagaço de cana 

A cana de açúcar é, historicamente, um dos principais produtos agrícolas do Brasil, 

sendo cultivada desde a época da colonização, sendo o Brasil responsável por 24% do total da 

produção.  O bagaço de cana de açúcar é o resultado da extração do caldo após o 

esmagamento nas moendas e é o maior resíduo da agroindústria brasileira. Estima-se que, a 

cada ano, sobrem de 5 a 12 milhões de toneladas deste material, que corresponde a 

aproximadamente as 30% da cana moída. As próprias usinas utilizam 60 a 90 % deste bagaço 

como fonte de energia (substituindo o óleo combustível no aquecimento de caldeiras) e para a 

geração de energia elétrica. O bagaço como combustível veio substituir a lenha, mesmo assim, 

ainda existe um excedente deste material que não é utilizado, causando sérios problemas de 

estocagem e poluição ambiental. A figura 2 ilustra o bagaço de cana moído, utilizado nesta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Bagaço de cana de açúcar. Fonte: autor. 

 

2.2.4. Casca de coco Babaçu 

O Babaçu é uma palmeira de origem brasileira e pertence à família Palmae (Arecacea). 

Suas maiores concentrações estão nas regiões Nordeste, Norte e Centro Oeste, disperso por 

doze estados brasileiros (AM, PA, RO, MT, MS, TO, GO, MA, PI, CE, BA e MG) merecendo 

maior destaque a região Nordeste que detém, atualmente, a maior produção de amêndoas, a 



  

 

maior área ocupada com cocais e o uso mais intensivo está restrito aos estados do Maranhão, 

Piauí e Tocantins. 

De acordo com o Programa Nacional de Pesquisa do Babaçu da EMBRAPA (1984), que 

reúne um acervo de prioridades de pesquisas referente a esta palmeira, destacam-se três espécies 

fornecedoras de sementes oleaginosas: Orbignya phalerata, Orbignya eichleri e Orbignya 

teixeirana. Sua variação morfológica, é outra característica importante dessa palmeira, que traz 

os gêneros mais comercializados no Brasil, os Attalea, Scheelea, Orbignya, Maximiliana e 

Markleya. 

Uma palmeira de porte alto, com monocaule, que pode variar até 20 m de altura e estipe 

liso, medindo até 41 cm de diâmetro. Seus frutos são oblongos-elipsóides lisos, com 11,3 x 6,3 

cm de diâmetro e com uma coloração marrom na maturidade. 

Considerada a maior fonte mundial de óleo silvestre para uso doméstico, o babaçu pode 

também ter uso industrial. É um dos principais produtos de origem extrativista do Brasil, 

contribuindo para a economia local de alguns estados. (SOLER, VITALI e MUTO, 2007) 

De acordo com os dados do programa da EMBRAPA, a época de frutificação do babaçu 

ocorre durante o ano todo, sendo que o pico da produção ocorre nos meses de agosto a janeiro 

e cada planta pode produzir até 6 cachos.  

Para Araújo (2008), área geográfica de ocorrência estimada para o Brasil é de 18,4 

milhões de hectares com área efetivamente coberta de 6,9 milhões de hectares. O estado do 

Maranhão responde por 56% da área geográfica e 68% da área efetiva. As produtividades 

variam de 1,1 a 2,9 toneladas de frutos por hectare, estando a produção nacional estimada em 

12 milhões de toneladas de frutos. 

Esse panorama, ainda segundo o autor, decorre devido uma visão utilitarista na qual o 

babaçu ainda seja visto unicamente como fornecedor de óleo. Estudos, apontam que esta 

palmeira tem um papel primordial como produtora, de energia renovável, visto que seus frutos 

fornecem fibra para queima direta (epicarpo), material amiláceo passível de ser transformado 

em álcool combustível (mesocarpo), material ligno-celulósico de alto poder calorífico para a 

produção de carvão (endocarpo), além do tradicional óleo (sementes) que fornece um biodiesel 

de excelente qualidade. 

Segundo Azevedo (2007) e Soler et.al. (2007), o fruto da Palmeira de Babaçu é 

composto por quatro partes: Epicarpo (11%) sendo uma camada externa e fibrosa, o Mesocarpo 

(23%) camada abaixo do epicarpo, rica em amido e Endocarpo (59%) onde se alojam as 

amêndoas e de onde se tem o segundo melhor carvão vegetal em calorias.  Os autores 

descrevem, ainda, as Amêndoas (7%) como brancas, recobertas por uma película de cor 

castanha. Geralmente tem de 03 a 04 amêndoas por fruto, o que corresponde de 6 a 8% do peso 

do coco integral. O produto extraído dos frutos são o LEITE e ÓLEO DE COCO (extraído das 

amêndoas), e contêm entre 60 à 68% de óleo. Como principais produtos e subprodutos 

comercializados e consumidos na zona rural, têm-se o carvão, óleo, amêndoa e o sabão de coco 

(AZEVEDO, 2007). 

 

 

 

 

 



  

 

Figura 3.  Coco babaçu. Fonte: Os autores. 

2.2.5. Casca de coco licuri  

 A casca de licuri, muito usada em artesanatos, foi escolhida por apresentar uma 

porosidade na sua superfície e ter um aspecto, visualmente, de boa sorção. O licuri é o fruto de 

uma palmeira (Syagrus coronata) que é uma das principais do sertão semiárido do Brasil, 

podendo ser encontrada desde Pernambuco até o sul da Bahia, ou seja, pode ser obtida em 

grande quantidade, além de ser uma fonte renovável e de fácil cultivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Casca de licuri seca. Fonte: Os autores. 

 

2.2.6. Casca de palmeira 

A Palmeira Washingtônia ou Palmeira-de-saia (Washingtônia Filifera) é uma das muitas 

espécies de palmeiras existentes, ela é nativa dos desertos da Califórnia, Arizona e Noroeste do 

México. Podendo alcançar até 20 metros de altura e possuindo folhas grandes em formato de 

leque, o nome Palmeira-de-saia se deve ao fato de que ao invés das folhas mortas caírem, elas 

se acumulam formando uma saia volumosa, característica da espécie. Sendo coletada nas 

imediações do Instituto Federal da Bahia- Campus Simões Filho. A escolha dessa biomassa é 

uma boa alternativa por ter facilidade no transporte e ser bastante adaptável, dando ênfase à 

casca da palmeira, pois foi essa utilizada para realizar as experiências. Ela é bastante áspera e 

desidratada o que faz parecer aparentemente um grande poder de absorção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Casca de palmeira seca. Fonte: Os autores. 

 

2.2.7. Mesocarpo do coco  

 O consumo de água de coco verde, em qualquer estação do ano, é crescente e 

vem se destacando como um produto bastante promissor no mercado brasileiro, apresentando 

um crescimento de consumo estimado em 20,0% ao ano. Mas no Nordeste brasileiro, os 

resíduos do coco representam quase 70% dos lixos gerados nas praias. Para se ter uma ideia da 

quantidade de resíduos gerados, para cada 250 ml de água de coco são produzidos 1 kg de 



  

 

resíduo. A casca de coco verde, subproduto do uso e da industrialização da água de coco, é 

depositada em lixões em nas margens de estradas. É um material de difícil decomposição, uma 

vez que este produto demora de 8 a 12 anos para se decompor. Segundo Rosa et al, 2001, 80 a 

85 % do peso bruto do coco é considerado lixo. (CARRIJO, O.A.; LIZ, R.S.; MAKISHIMA, 

N. Fibra da casca do coco verde como substrato agrícola. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 

20, n. 4, p. 533-535, dezembro 2002).  

 

 

 

 

 

Figura 6. Mesocarpo do coco. Fonte: Os autores. 

 

2.2.8. Sabugo de milho 

O milho é o maior cereal cultivado no Brasil, com uma produção média, nos últimos 

dois anos de 34,8 milhões de toneladas, o que corresponde a aproximadamente 40% do total de 

grãos produzidos. Sua produção se distribui por todos os estados brasileiros.  Grande parte do 

milho produzido no Brasil, cerca de 27% permanecem na propriedade para uso próprio. Do 

total consumido, 60% são destinados para alimentação animal, sendo o setor avícola o maior 

consumidor (12 milhões de toneladas de grãos), o que corresponde a um total de 33% do milho 

consumido no país. Apenas 13% do milho consumido, (cerca de 4700 milhões de toneladas), 

foi destinado para uso industrial e humano. (produção de milho no Brasil e no mundo: realidade 

e perspectiva. Renzo Garcia Von Pinho, 21/03/2005; Janson de Oliveira Duarte – Mercado e 

comercialização – o mercado do milho no Brasil, 2002). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sabugo de milho seco. Fonte: Os autores. 

 

2.2.9. Taboa 

A taboa, T. domingensis é uma planta perene, herbácea, rizomatosa, aquática, que pode 

atingir até 3 m de altura e exibe propagação tanto por sementes quanto vegetativa. Forma 

agrupamentos densos nas margens de lagos, reservatórios, canais de drenagem e várzeas, onde 

17 conferem abrigo para organismos diversos (ASAEDA et al., 2005). As espécies do gênero 



  

 

são dominantes na maioria dos ambientes aquáticos onde o nível da água costuma flutuar, 

colonizando áreas contaminadas por diversos tipos de resíduos industriais e atuando na 

absorção de metais pesados (HEGAZY; ABDEL-GHANI; EL-CHAGHABY, 2011). 

 

 

 

 

 

Figura 8. Casca da taboa seca. Fonte: Os autores. 

 

2.2.10. Serragem de madeira 

As indústrias do ramo madeireiro como as serrarias, indústrias moveleiras e 

cooperativas são responsáveis pela geração de uma quantidade apreciável de resíduos, como 

serragem, maravalha, lascas, entre outros. Estes resíduos, geralmente são utilizados como fonte 

de matéria-prima para outras indústrias como material de base para aviários, como combustível 

na geração de vapor para estufas de secagem ou, simplesmente estes resíduos são depositados 

em determinados locais, causando vários problemas de poluição ambiental. (localizar madeira 

03). Os resíduos da madeira (serragem, maravalha e lascas) constituem uma forma de biomassa, 

ou seja, são materiais orgânicos compostos basicamente de carbono e hidrogênio. Estes 

resíduos são gerados na maior parte em serrarias e indústrias moveleiras, que se forem dispostos 

no meio ambiente podem trazer sérios problemas ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Serragem de Madeira seca. Fonte: Os autores. 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

As biomassas selecionadas para o desenvolvimento deste trabalho foram palha, casca 

do coco licuri, alecrim do mato, bagaço de cana, casca de coco babaçu, casca de coco licuri, 

casca de palmeira, mesocarpo do coco, sabugo de milho, serragem de madeira e taboa 

adquiridos no IFBA, campus Simões Filho e na comunidade local 

Antes de serem utilizados os adsorventes adquiridos foram triturados e peneirados para 

se obter uma granulometria entre 1,00 a 2,00 mm. Esta granulometria foi obtida passando-se a 

biomassa triturada em um conjunto de peneiras da Série Tyler, aproveitando-se o resíduo que 



  

 

se encontrava entre as peneiras de malha 8 e 14 mesh. Essa mesma granulometria foi utilizada 

por TSAI et al., (2000). 

Os adsorventes foram testados de duas maneiras: em sua forma natural seca, ou “in 

natura”, e com um pré-tratamento ácido, com a finalidade de comparar os valores de capacidade 

de adsorção de cada método de tratamento utilizado. 

Para as biomassas selecionadas, na forma “in natura” e com o pré-tratamento ácido, 

foram determinadas algumas características químicas como: teor de umidade, matéria volátil, 

teor de cinzas, carbono fixo, de acordo com o procedimento experimental descrito por ADAD 

(1982).  

Para a realização dos testes com a biomassa “in natura” efetuou-se inicialmente a 

lavagem do material com bastante água destilada em um funil de separação, sob agitação 

manual por 10 minutos, segundo a metodologia de PETRONI et al., (1999).  

Este procedimento permitiu a remoção de materiais indesejáveis, tais como açúcares, 

taninos, lignina, entre outros, que de alguma forma prejudicariam os resultados experimentais. 

Logo em seguida, estes materiais adsorventes foram submetidos à secagem em temperatura 

ambiente. 

 Para a biomassa submetida ao pré-tratamento ácido, após a lavagem do material, 

como anteriormente descrito, esta foi submetida a um tratamento ácido. Este tratamento teve a 

finalidade, segundo PETRONI et al., (1999), disponibilizar os sítios de adsorção, eliminando 

materiais que poderiam estar fixados na estrutura do material adsorvente. 

 Após a lavagem e ao tratamento ácido, os materiais foram secos em temperatura 

ambiente antes da sua utilização 

O óleo utilizado foi uma amostra de petróleo adquirida de campos produtores do Estado 

da Bahia. 

Os experimentos eram sempre realizados de forma aleatória e consistia em colocar em 

um recipiente de vidro, 1 L de água juntamente com a quantidade de 30 mL de óleo e 5 g de 

biomassa, como ilustrado na Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Casca da Palmeira seca. Fonte: Os autores. 

 

 

Após o tempo de 2 horas de contato, as amostras eram filtradas em um funil de porcelana 

para a separação da biomassa e a mistura água/óleo era colocada em um funil de separação, 

como ilustrado na figura 2. Após o tempo de decantação do óleo, o mesmo era medido em uma 



  

 

proveta e a quantidade adsorvida calculada, através da subtração entre a quantidade inicial e a 

quantidade final de óleo. Na figura 5 é possível observar a quantidade de óleo adsorvida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Proveta com a quantidade de óleo adsorvida. Fonte: Os autores. 

Testes com amostras apenas de água e óleo foram realizadas de forma a verificar as 

perdas e estas foram desprezíveis. 

Após os tratamentos descritos acima, as biomassas foram submetidas a prensas por 72 

horas em recipiente metálico, forjado no laboratório de mecânica dentro do Instituto Federal da 

Bahia, campus Simões Filho. Destes materiais, apenas o da taboa foi feito como bioproduto, 

sendo este, em andamento com as análises das características físico-químicas para analisar teor 

do ponto de fulgor e demais características como um bioproduto agroenergético.  

 

4.0. Resultados e Discussões 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram a capacidade de adsorção dos materiais 

adsorventes sem tratamento e com tratamento ácido.  

De maneira geral observa-se que a taboa, a casca de palmeira e casca de coco licuri 

foram os materiais que tiveram maior capacidade de remoção do óleo. Observa-se que para 

tempos de experimento acima de 50 minutos, todo o óleo é removido do sistema. 

Outro fato observado nos experimentos foi que o pré-tratamento ácido pouco 

influenciou na quantidade de óleo removido para os materiais estudados. Este fato é um ponto 

positivo a pesquisa uma vez que os materiais, podem ser utilizados sem a necessidade da 

realização da etapa de lavagem com HCl. 

Observou-se ainda que destas biomassas, o modelo do bioproduto teve aparência 

positiva para um bioproduto após sair da prensa mecânica.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de um bioproduto produzido a partir da biomassa residual agrícola e sua relação 

entre o uso de novas tecnologias na agroenergia e o processo de desafio na contemporaneidade 

para a produção de energia alternativas de baixo custo, foram considerados viáveis, uma vez 

que, toda aplicação da metodologia utilizada no laboratório de Petróleo e Gás Natural do 

Instituto Federal da Bahia - IFBA campus Simões Filho, obtiveram sucesso em suas amostras. 



  

 

A análise da eficiência destas propostas é muito importante e, foi resultante para os 

resultados, acontecendo durante as análises os ciclos que podem se repetir quantas vezes se 

fizeram necessários, considerando para isso em uma solução viável econômica e 

tecnologicamente desejável para o grupo de pesquisa e identificada pelo uso diversos das 

biomassas agrícolas. Desta forma, garantem-se requisitos mais eficientes à agroenergia e ao 

bioproduto, durante a apresentação dos resultados, melhorando a relação custo-benefício.  

Esta intervenção em um grupo de pesquisa, para determinação de biomassas 

agroenergética, estabeleceram parâmetros e associações ao uso das tecnologias para produção 

do bioprodutos, que neste caso, foram direcionadas para estreitar e facilitar as relações no 

âmbito da ciência moderna. 

Perante os resultados encontrados durante todo o processo de embasamento teórico e 

levantamento de dados quantitativos, pôde-se observar algumas tendências para o petróleo, 

sujeitas às circunstâncias políticas e industriais. Porém, neste foco da pesquisa podemos 

determinar que produção de petróleo em determinados territórios do planeta apresenta 

vulnerabilidade, o que pode resultar em seu declínio, enquanto o preço e a demanda sobem; e 

segundo, com intensa exploração e procura, o seu volume poderá ser calculado como escasso 

para a provisão energética necessária, abrindo a oportunidade para a diversificação do uso de 

recursos renováveis para a geração da energia, tendencia já afirmativa.  

Na Bahia não será diferente, mas talvez ocorra visivelmente mais rápido, vendo as 

muitas lacunas que precisam ser preenchidas para manter o suprimento energético suficiente 

para o estado. Neste caso, observa-se que as biomassas residuais, atenderam uma expectativa 

importante e seus estudos necessitam mais investimentos em pesquisa e infraestrutura para 

elevar a produção agroenergética no Brasil. 

Considerando, os dados referentes aos usos das biomassas, é possível deduzir, 

juntamente com a política nacional agroenergética que o cenário é promissor e possivelmente 

agrega aos setores agroenergético, aumentado sua participação na matriz energética nacional. 

Através dos ensaios realizados neste trabalho, foram possíveis obter os valores da 

quantidade de óleo removido de cada biomassa em estudo, e observado seu comportamento 

sobre a influência das variáveis de entrada, tais como: temperatura, tempo de contato, 

quantidade de óleo e quantidade biomassa utilizada sobe os resultados obtidos. 

Os resultados ilustraram que um aumento da quantidade de algumas biomassas, como o 

caso da casca de palmeira, aumenta o tempo de contato da casca com a superfície oleosa, 

resultando em um aumento da quantidade de óleo removido. Isso resulta em um material com 

maior adsorção de óleo, garantindo uma boa ação na hora da queima como bioproduto, 

proveniente de uma ação de biorremediação, transformado em bioproduto para o setor 

agroenergético. Experimentos realizados com estas condições chegam a remover 

completamente o óleo do ambiente. 

Estes resultados indicam a viabilidade da utilização melhor para a casca de palmeira 

como material adsorvente natural para remoção de óleo de ambientes aquáticos. Esta poderá 

ainda ser utilizada sozinha ou em conjunto com outros métodos de remediação de áreas 

ambientais. 
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