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RESUMO  

 

O aumento exponencial na produção de lodo de esgoto, decorrente da melhoria dos 

sistemas de tratamento sanitário em grandes centro urbanos, pode representar um problema 

ambiental se este não for disposto adequadamente. Converter lodo de esgoto em adsorventes 

através da pirólise tem sido proposto desde 1971 como alternativa a destinação final deste 

resíduo. Como alternativa para disposição do excesso de lodo que é retirado do reator UASB 

na Estação de Tratamento de Esgoto Subaé, Feira de Santana, Bahia, a proposta deste trabalho 

foi obter carvão ativado em diferentes fases de estabilização do lodo de esgoto e avaliar sua 

capacidade de adsorção na remoção do azul de metileno em solução aquosa. As propriedades 

do lodo como sólidos totais e voláteis totais, carbono orgânico, nitrogênio, foram 

determinadas seguindo recomendações do Standard Methods APHA. As amostras de lodo 

foram pirolisadas a 450
o
C sob atmosfera inerte e o carvão ativado produzido foi caracterizado 

por CHN, adsorção de nitrogênio e ensaios de adsorção. Pelas análises físico-químicas, o lodo 

de esgoto apresentou baixos teores de carbono e nutrientes, independentemente do tempo de 

retenção no leito de secagem, quando comparados a típicos lodos de sistemas anaeróbios. Os 

espectros de infravermelho confirmam a presença de grande quantidade de silicatos 

decorrente da baixa eficiência da ETE-Subaé. Os ensaios de adsorção, usando o azul de 

metileno como adsorvato, mostraram que estes carvões são adsorventes potenciais para 

remoção de corantes em efluentes líquidos. As isotermas de adsorção foram estudadas e os 

resultados foram ajustados pelos modelos de Langmuir e Freundlich. O modelo de Langmuir 

descreveu melhor o processo de adsorção. Os resultados da adsorção, grau de enriquecimento 

de carbono e a razão molar N/C, indicaram que a melhor amostra para preparar carvão ativado 

da ETE-Subaé é o lodo LES08, àquela que permaneceu mais tempo no leito de secagem. 

 

Palavra –chave: Lodo de esgoto, pirólise, carvão ativado, adsorção.
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ABSTRACT 

 

 

The exponential increase in the production of sewage sludge due to the improvement of 

sanitary treatment in urban centers in Brazil may represent an environmental problem if not 

disposed of properly. Converting sewage sludge into an adsorbent through pyrolysis has been 

proposed since 1971 as an alternative way to dispose of this waste. The aim of this work is to 

obtain activated carbon at different stages of stabilization of sewage sludge and evaluate its 

adsorption removal capacity of the methylene blue aqueous solution. The excess sludge 

removed from the UASB reactor at Subaé Wastewater Treatment Plant, Feira de Santana, 

Bahia was used. The general properties of the sludge were determined as follows: pH was 

measured on a sludge extract at a sludge/deionized water ratio of 1:5 (w/v) using a pH meter, 

total solids, total volatile and total organic carbon was assessed by gravimetric method, total 

nitrogen was extracted by Kjeldhal digestion, all according to recommendations of APHA 

Standard Methods. Qualitative estimation of surface functional groups was performed by 

Fourier Transform Infra-Red spectroscopy. Dry samples were pyrolyzed at 450oC under inert 

atmosphere and the activated carbon was characterized by CHN, nitrogen adsorption and 

adsorption experiments. In the physicochemical analysis, the sewage sludge presented lower 

carbon and nutrients regardless of the retention time in the drying bed when compared to 

typical anaerobic sludge. The infrared spectrum confirms the presence of large amounts of 

silicates due to the low efficiency of Subaé plant which allows the loading of inorganic 

particles to UASB. The adsorption experiments using methylene blue as adsorbate showed 

that these activated carbons are potential adsorbents for the removal of dyes in liquid 

effluents. The analysis of the adsorption process in samples of activated carbons under the 

Langmuir and Freundlich models, using methylene blue as adsorbate, indicated that the best 

fits were the Langmuir model. The best results were obtained from adsorption of sludge that 

remained in the drying bed longer. The result of the adsorption degree of enrichment of 

carbon and the molar ratio N/C indicates that the best sample for activated carbon synthesis 

from this treatment plant is LES08. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento na produção de lodo de esgoto (LE) como principal subproduto das 

estações de tratamento de esgoto sanitário é um grande problema a ser enfrentado pelos 

profissionais da área de saneamento ambiental. Cerca de metade dos custos operacionais de 

uma estação de tratamento é aplicada ao manejo do lodo, de modo que, encontrar alternativas 

que minimizem este impacto representa um grande desafio tecnológico e econômico 

(MARTIN et al., 2002).  

No Brasil, é crescente a produção de LE em consequência da implementação de 

políticas de expansão dos serviços de coleta e tratamento de esgotos. Estima-se que sejam 

geradas cerca de 150-220 mil toneladas por ano de massa seca de lodo nas estações de 

tratamento. Entretanto, deste montante, apenas 5% do lodo gerado no país são utilizados de 

forma adequada, tornando-se urgente o desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao seu 

reaproveitamento (ANDREOLI, 2001b). 

Diversos são os métodos adotados para o descarte do lodo de esgoto, tais como, a 

incineração, aterro sanitário, aplicação na agricultura, disposição oceânica. No entanto,  diante 

de regulamentações e limitações de cada método apresentado, algumas pesquisas estão sendo 

desenvolvidas no sentido de buscar soluções alternativas, além de desenvolver novas 

tecnologias para a destinação final do lodo de esgoto e sua utilização mais eficiente 

(INGUANZO et al., 2001 e ZHAI et al., 2004). 

Sendo assim, a utilização do lodo de esgoto para produção de novos materiais, como 

carvão ativado (CA), apresenta-se como uma alternativa promissora, por inúmeras vantagens, 

tais como eliminação total de agentes patogênicos, mineralização dos constituintes orgânicos, 

redução substancial do volume, e valorização econômica do lodo de esgoto. Vários estudos 

têm demonstrado a viabilidade deste tipo de conversão com muitas possibilidades de 

aplicação na remoção de poluentes ambientais em águas residuais e efluentes gasosos 

(ARTOLA et al., 2000 e WANG et al., 2008). 

O carvão ativado possui enorme aplicação dentro do tratamento de efluentes indústrias 

através da técnica da adsorção. Indústrias químicas, têxtil, de papel, de alimentos são 

responsáveis por uma parcela considerável de contaminação de águas por lançamento de 

efluentes em sua maioria sem tratamento, principalmente as indústrias de pequeno porte.  

No caso de indústrias que utilizam corantes em seus processos, a situação é ainda mais 

crítica pois, além da poluição visual, os corantes interferem negativamente na demanda 
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química de oxigênio e na fotossíntese de algas, além de alguns possuírem propriedades 

carcinogênicas e serem pouco biodegradáveis. 

Dentre os tratamentos de efluentes contendo elevadas concentrações de corantes, 

destacam-se: oxidação biológica, processos envolvendo membranas, troca-iônica, processos 

oxidativos avançados, coagulação e adsorção. Alguns destes métodos apresentam algumas 

desvantagens como a coagulação que se baseia na adição de substancias químicas e que 

geram problemas operacionais devido ao alto custo. O método de adsorção em carvão ativado 

é um processo que tem sido examinado como alternativa tecnológica. 

O uso do carvão ativado, proveniente do lodo de esgoto, para empregá-lo no 

tratamento de efluentes industriais por meio da técnica da adsorção objetiva melhorar a 

qualidade final da água tratada o que pode viabilizar o reuso de água para reintroduzi-la no 

processo industrial, através de água de lavagens implicando, consequentemente, numa 

economia de água limpa.  

Deve-se salientar o fator custo, pois o carvão comercial atualmente utilizado nas 

indústrias possui um elevado custo financeiro, além de provocar consideráveis impactos ao 

meio ambiente, seja pela queima dos recursos vegetais, seja pela exploração do carvão 

mineral. Dessa maneira, sendo o lodo um precursor abundante e de baixo custo, confirma-se 

ainda mais o empenho no emprego de técnicas que viabilizem a produção de carvão ativado a 

partir deste material. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral produzir carvões ativados a partir da pirólise do 

lodo de esgoto em diferentes estágios no leito de secagem, e avaliar as capacidades de 

adsorção utilizando o corante de azul de metileno como sistema modelo. 

 

Os objetivos específicos são: 

 

a) Determinar as características físicas e químicas do lodo de esgoto da ETE 

Subaé em função do tempo de retenção no leito de secagem. 

b) Produzir o carvão ativado por pirólise do lodo de esgoto. 

c) Caracterizar o carvão ativado. 

d) Testar a capacidade de adsorção do carvão ativado na remoção do corante azul 

de metileno. 

e) Avaliar o ajuste dos modelos de isotermas de Langmuir e Freundlich aos dados 

experimentais de adsorção. 
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3  REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 TIPO, PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DE LODO DE ESGOTO 

Os processos de tratamentos de esgotos domésticos resultam na produção de um 

subproduto sólido ou semi-sólido denominado lodo. Basicamente o lodo é gerado em 

unidades de operações, principalmente nas unidades primárias e secundárias ou biológicas. 

Desta forma, Von Sperling (2005) distingue: 

(i) O lodo bruto ou lodo primário é proveniente do processo de tratamento primário 

das estações de tratamento de esgoto é obtido por sedimentação ou flotação e possui 

coloração acinzentada, pegajoso, sendo um lodo altamente putrescível, que gera odores 

desagradáveis e contêm elevadas concentrações de patógenos (ANDREOLI, 2001a). 

(ii) O lodo digerido ou lodo secundário é aquele que sofreu processo de estabilização 

biológica obtida por reatores anaeróbios ou aeróbios, com redução de sólidos suspensos 

voláteis (SSV) superior a 40%. O lodo digerido anaeróbio é de cor marrom escura. Quando 

digeridos adequadamente, tanto o lodo aeróbio como o anaeróbio, não possuem odor 

ofensivo. 

O LE é um material rico em matéria orgânica e nutrientes, tais como fósforo e 

nitrogênio. Metais pesados e alguns minerais também podem estar presentes. Sua fração 

representa cerca de 1 a 2% do volume de esgoto tratado, entretanto, sua crescente produção já 

se tornou um problema para o saneamento devido a sua alta produção e sua constituição que, 

além de acumular passivos ambientais, gera custos operacionais da ordem de 20 a 60% de 

uma Estação de Tratamento de Esgoto (ANDREOLI, 2001a). 

Os Estados Unidos e a Europa produzem, respectivamente, cerca de 13 milhões e 7 

milhões de toneladas de lodo de esgoto, base seca, por ano, (TSUTIYA, 2001). Toda esta 

produção é muito provavelmente devido a uma maior cobertura nos serviços de esgotamento 

sanitário.  

No Brasil, embora não disponha de dados consistentes referentes à produção de lodo, 

as estimativas baseadas nos dados de cobertura dos serviços de esgoto apontam valores 

crescentes para a produção, uma vez que tais serviços estão se ampliando em todo Brasil 

(SNIS, 2007). Estima-se que sejam geradas cerca de 150-220 mil toneladas por ano de massa 
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seca de lodo nas estações de tratamento, apenas na região metropolitana de São Paulo 

(CAMPOS, 2000). 

A quantidade e a natureza do lodo produzido pelas Estações de Tratamento de Esgotos 

(ETE) dependem tanto da carga orgânica aplicada como também do tipo de tratamento 

empregado, anaeróbio ou aeróbio, assim como sua configuração física do sistema adotado. A 

Tabela 1 apresenta dados referentes à produção de lodo em diversas configurações de 

sistemas de tratamento de esgoto. Destaca-se na Tabela 1 a origem do lodo segundo seu 

tratamento: lodo ativados e lagoas de estabilização anaeróbia: 

O sistema tipo lodos ativados é constituído basicamente de um decantador primário, 

tanque de aeração onde a matéria orgânica é estabilizada biologicamente por uma massa de 

microrganismos. Possui alto teor de oxigênio dissolvido no tanque de aeração e tem a 

capacidade de fornecer cerca de 90% de oxigênio para a biomassa, através dos aeradores, o 

que contribui significativamente para a maior produção de lodo. 

A lagoa anaeróbia é um reator desprovido de oxigênio dissolvido onde a estabilização 

da matéria orgânica é realizada predominantemente por processos de fermentação anaeróbia, 

imediatamente abaixo da superfície, normalmente sua profundidade esta entre 3 e 5 metros. 

A lagoa anaeróbia tem a vantagem de, além da boa eficiência de remoção de sólidos 

suspensos e matéria orgânica, apresenta pequena produção de biomassa microbiana, 

resultando na produção de menor volume de lodo, em decorrência da conversão da matéria 

orgânica em biogás. 
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Tabela 1 - Produção de lodo de esgoto em diferentes tipos de sistemas aeróbios e 

anaeróbios 

TIPO DE TRATAMENTO 
QUANTIDADE DE LODO 

PRODUZIDO (m
3
/hab.ano) 

Lagoa facultativa primaria 

Lagoa facultativa 

Lagoa anaeróbia- lagoa facultativa 

Lagoa aerada facultativa 

Lodos ativados convencionais 

Lodos ativados (aeração prolongada) 

Lodos ativados (fluxo intermitente) 

Filtro biológico (baixa carga) 

Filtro biológico (alta carga) 

Reatores anaeróbios de manta de lodo 

Fossa séptica – filtro anaeróbio 

0,037 

0,03 – 0,08 

0,01 – 0,04 

0,03 – 0,08 

1,1 – 1,5 

0,7 – 1,2 

0,4 – 0,6 

1,1 – 1,5 

0,4 – 0,6 

0,07 – 0,1 

0,07 – 0,1 

Fonte: Arceivala (1981) et al., citado por Andreoli, (2001a) 

 

De acordo com a Tabela 1, geralmente, os processos aeróbios produzem mais lodo que 

os processos anaeróbios e esta produção dependem fortemente da configuração física do 

tratamento empregado. Segundo Campos, (2000) de maneira geral, a produção per capita 

diária de lodo para os processos aeróbios é da ordem de 20 a 35g de sólidos secos e para os 

processos anaeróbios de 3 a 15 g de sólidos secos. Geralmente os processos aeróbios 

produzem cerca de 20% mais lodo que os processos anaeróbios para um mesmo tipo de 

esgoto (ANDREOLI, 2001a). Isso porque no processo de digestão aeróbia 50% ou mais da 

matéria orgânica é convertida em lodo e o resto é liberado pelo processo de gaseificação e/ou 

liquefação (EDEN et al.,1991). 

Segundo Von sperling (2005), o lodo de esgoto doméstico apresenta composição em 

torno de 40% de matéria orgânica, 4% de nitrogênio, 2% de fósforo além dos macro e 

micronutrientes e de elementos potencialmente tóxicos. Sua composição química depende, 

principalmente, da origem do esgoto, se é domestico ou possui contribuições de esgotos 

industriais como também dependem dos hábitos da população. 
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A revisão da literatura internacional mostra inúmeros trabalhos que caracterizam o 

lodo de esgoto quanto à sua composição físico-química. Na Tabela 2 pode-se observar a 

composição química típica do lodo não tratado, do lodo digerido e do lodo ativado. 

Tabela 2 - Composição química típica de lodo bruto e digerido. 

CONSTITUNTE 

Lodos primários não 

tratados 

Lodos primários 

digeridos 

Lodos 

ativados 

Faixa Típico Faixa Típico Faixa 

Sólidos Totais (%) 2,0-8,0 5,0 6,0-12,0 10,0 0,8-1,2 

Sólidos voláteis (%) 60-80 65,0 30,0-60,0 40,0 59-88 

Proteínas (%) 20,0-30,0 25,0 15,0-20,0 18,0 32-41 

Nitrogênio (%) 1,5-4,0 2,5 1,6-6,0 3,0 2,4-5,0 

Fósforo (%) 0,8-2,8 1,6 1,5-4,0 2,5 2,8-11,0 

Potássio (%) 0,0-1,0 0,4 0,0-3,0 1,0 0,5-0,7 

Celulose (%) 8,0-15,0 10,0 8,0-15,0 10,0 - 

Fonte: adaptado de Metcalf e Eddy 1991 

 

De acordo com a Tabela 2 os lodos primários não tratados apresentam maiores teores 

de sólidos voláteis em relação ao lodo digerido, isto porque os sólidos voláteis ou orgânicos 

estão relacionados com a parte da matéria orgânica passível de degradação e, como ainda não 

sofreu um processo de estabilização, apresentam maior fração orgânica ou biodegradável. 

A composição e a concentração de seus constituintes são dependentes da origem dos 

rejeitos e do tipo do tratamento dos esgotos, do caráter sazonal e do grau de estabilização do 

mesmo.  

 

3.2  ESTABILIZAÇÃO DO LODO DE ESGOTO  

A estabilização do lodo tem sido definida de inúmeras maneiras ao longo da última 

metade século XX. Para muitos, acredita-se que para o lodo de esgoto estar estabilizado, sua 

fração de matéria orgânica deve estar devidamente digerida, quer por via anaeróbia ou 

aeróbica (HARTENSTEIN, 1981). 

Na verdade, o processo de estabilização do lodo de esgoto ou de qualquer tipo de 

substrato está relacionado à biodegradação de sua parte orgânica. 
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Segundo Andreoli, (2001) o objetivo do processo de estabilização do lodo de esgoto é 

mineralizar a fração biodegradável da matéria orgânica, reduzindo os riscos de putrefação e 

diminuindo a concentração de organismos patogênicos. A mineralização da fração orgânica 

pode ocorrer por via anaeróbia e aeróbia. 

A digestão anaeróbia se processa através de diversos grupos de organismos anaeróbio 

(que não necessita de oxigênio molecular, O2, como aceptor de elétrons) e facultativos que 

assimilam e destroem simultaneamente a matéria orgânica (ANDREOLI, 2001a). O processo 

de estabilização anaeróbia apresenta como objetivos principais a redução ou destruição dos 

agentes patogênicos, estabilização da matéria orgânica, redução do volume do lodo e dota o 

lodo com características favoráveis à redução de umidade (ANDREOLI, 2001a).  

Digestão aeróbia é um processo de oxidação bioquímica da matéria orgânica realizado 

por bactérias que utilizam o oxigênio dissolvido para promover a respiração e assim degradar 

a fração orgânica do meio em que estão inseridas, gerando como produto destas reações gás 

carbônico e água (ANDREOLI, 2001a). 

De acordo com Hartenstein, (1981) a estabilização do carbono presente na matéria 

orgânica ainda pode ocorrer por duas vias, a humificação e a carbonização. A primeira ocorre 

principalmente pela via aeróbia sendo mais rápida, enquanto que a segunda ocorre por via 

anaeróbia e se processa de maneira mais lenta, outra diferença entre as duas vias estão na 

formação dos produtos oriundos da degradação da fração orgânica. 

Na carbonização, a matéria orgânica em decomposição é primeiramente convertida 

para húmus e, em seguida, para turfa, carvão lignite, hulha, e por fim antracito ou carvão 

betuminoso, (HARTENSTEIN, 1981). 

HARTENSTEIN, (1981) ainda destacou uma distinção entre a humificação e 

carbonização dentro do processo de estabilização. Na humificação o equilíbrio é estabelecido 

entre a produção e a oxidação do húmus, e ocorre em condições normais de temperatura e 

pressão, a reação é conduzida para a produção de dióxido de carbono e água. 

No entanto, a carbonização ocorre com a exposição do material orgânico a uma 

temperatura e pressão suficientemente elevadas. A carbonização é potencializada em camadas 

mais profundas do solo, e grandes quantidades de metano são produzidas em vez de 

dióxido de carbono. 
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Para Andreoli, (2001a) vários indicadores podem ser utilizados para avaliar o grau de 

estabilidade do lodo, como: odor; nível de redução de patógenos; nível de redução de sólidos 

voláteis; toxicidade; DBO; teor de nitrogênio (amoniacal e nítrico); teor de orto fosfato; teor 

de cinzas; aptidão à desidratação; presença de microorganismos patógenos entre outros. 

Estes indicadores são importantes porque pode nortear a aplicação do lodo como 

matéria prima para diversos métodos de tratamento de disposição. Na reciclagem agrícola a 

estabilização está ligada diretamente a odores, atração de vetores, componentes tóxicos 

(metais pesados) e conteúdo de patogênicos. Na disposição em aterro sanitário a umidade é 

um indicador importante que pode influenciar na maior produção de chorume, além do lodo 

bastante úmido possuir um maior volume, o que diminui a vida útil dos aterros sanitários, 

(ANDREOLI, 2001a).  

Quanto aos indicadores de estabilidade do lodo que podem ser utilizados para avaliar o 

seu potencial como matéria prima para produção de carvão ativado, o teor de carbono é uma 

importante variável. Sabe-se que o carvão ativado é um adsorvente com estrutura grafítica, e 

sua produção é favorecida se parte de um precursor rico em material carbonáceo.  

 

3.3  ALTERNATIVAS PARA DISPOSIÇÃO FINAL 

Existem várias alternativas tecnicamente aceitáveis para o tratamento e disposição 

final do lodo. A mais comum envolve a digestão anaeróbia que pode ser seguida pela 

destinação final.  

Para se dispor o lodo é necessário que sejam realizados estudos legais, técnicos, 

ambientais e econômicos, com o objetivo de minimizar problemas relativos a impactos 

ambientais e proporcionar melhores condições de saúde, segurança e bem-estar à população, 

observando-se diversos aspectos limitantes (ANDREOLI, 2001b). 

Diversas são as formas de destinação, destacando-se; aterros sanitários, landfarming, 

lagoas de armazenagem, incineração, reciclagem agrícola e disposição oceânica.  

 

3.3.1 Reciclagem agrícola 

A reciclagem agrícola alia baixo custo e impacto ambiental positivo quando é 

realizado dentro de critérios seguros. Ambientalmente é uma das soluções mais correta, pois 
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promove o retorno dos nutrientes ao solo, colaborando para o fechamento no ciclo dos 

elementos, principalmente carbono. Contudo, sua aplicação de ser levado em consideração 

uma série de fatores, entre eles: tipo de solo; tipo de cultura; teor de nutrientes do solo e do 

lodo; metais pesados presentes no solo e no lodo; outros contaminantes químicos presentes no 

lodo; contaminantes biológicos do lodo e etc. 

A aplicação do LE na agricultura apresenta uma série de vantagens, uma vez que esse 

material, segundo Tsutiya, (2001): atua como fonte de nutrientes para as culturas; aumenta o 

teor de matéria orgânica no solo; diminui o teor de alumínio trocável; aumenta a produção de 

matéria seca, a absorção de N, P, Ca, Mg e Zn; apresenta aumento significativo da CTC 

(Capacidade de Troca Catiônica) e do Carbono orgânico e melhora a estrutura do solo. 

Estas melhorias ocorrem porque o LE apresenta um alto teor de matéria orgânica e 

também teor relativamente elevado de nitrogênio, e concentrações reduzidas de fósforo e 

potássio que são nutrientes essenciais ao crescimento das culturas TSUTIYA (2001).  

É uma alternativa particularmente promissora para países como o Brasil, onde se faz 

necessária a reposição do estoque de matéria orgânica dos solos devido ao intenso 

intemperismo de nossas condições climáticas. 

 

3.3.1 Aterro sanitário 

 O aterro sanitário é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, 

buscando evitar danos à saúde pública e minimizar os impactos ambientais. É 

operacionalizado pelo confinamento dos resíduos sólidos na menor área possível e 

intercalando-os com camadas de terra como cobertura.  

O processo de urbanização, que favorece a formação de grandes áreas metropolitanas, 

impõe restrições às alternativas de disposição dos lodos, pois traz consigo escassez de aterros 

próximos, aumento do custo de transporte, aumento do custo da disposição nos aterros 

disponíveis. 

A mistura do lodo com resíduos urbanos tende a acelerar o processo de biodegradação, 

porém implica na redução da vida útil do aterro, caso a quantidade de lodo a ser disposta seja 

significativa e, ainda, ocorre o aumento na quantidade de geração de churume. Esta 

alternativa não é sustentável em longo prazo, devido à saturação da capacidade dos aterros. 
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A aquisição de novas áreas é dificultada devido a uma série de fatores, entre eles: forte 

rejeição por parte da população em torno dos aterros, preço relativamente elevado das áreas 

existentes em torno das cidades, dificuldades em encontrar áreas que atendam às necessidades 

técnicas. Outro ponto desfavorável desta alternativa é a tecnologia e o grau de conhecimento 

necessário para se operar um aterro dentro de condições mínimas necessárias de segurança e 

sustentabilidade. 

 

3.3.2     Produção de materiais para construção civil 

 A utilização do lodo de esgoto na produção de novos materiais tem-se mostrado uma 

possibilidade tecnicamente promissora, uma vez que este subproduto poderá ser 

reincorporado como matéria prima nos diversos segmentos industriais, como a construção 

civil, fazendo parte de material constituinte na fabricação de produtos (cerâmicas, tijolos, 

cinzas etc), e na síntese de produtos de aplicação ambiental, como adsorventes (carvão 

ativado), na produção de óleo combustível entre outros (LIEW et al., 2004 e BARUZZO et 

al., 2006). Estes autores defendem o uso destes resíduos como uma pratica ambientalmente 

correta, tendo em vista a diminuição do consumo de recursos naturais - tanto na forma de 

matéria-prima quanto na forma de energia - e a redução dos custos e danos ambientais 

decorrentes das formas inadequadas de sua disposição. 

Estudos para reusar ou incorporar o lodo de esgoto, inclusive incorporação em 

materiais de construção civil mostram viabilidade técnica e ambiental promissoras, podendo 

citar a incorporação na matéria prima da indústria cerâmica para confecção de tijolos. 

Estudo realizado por Liew et al., (2004), o qual envolveu a reutilização do lodo de 

esgoto em tijolos cerâmicos, constatou-se que pode ser incorporado com sucesso cerca de 10 a 

40% de lodo seco em tijolos. Com relação aos resultados de absorção de água, resistência à 

compressão e lixiviação de metais pesados, pôde-se concluir que a incorporação de lodo até 

40% em tijolos garante diferentes propósitos para sua aplicação. Em todos os casos, os tijolos 

poderiam ser utilizados para alvenaria de vedação sem função estrutural. 

Baruzzo et al., (2006) investigaram a utilização de diferentes tipos de resíduos, 

incluindo o lodo de esgoto, em materiais cerâmicos e concluiu que as propriedades mecânicas 

dos materiais obtidos mostraram-se aceitáveis de acordo com as normas vigentes. 
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Para Moreira et al., (2001) é possível utilizar lodos gerados por ETE de indústrias 

têxteis para a fabricação de materiais de construção (cerâmica vermelha), desde que se utilize 

proporção adequada de argila-lodo, bem como argilas de natureza adequada e aplicação de 

tratamento térmico apropriado. 

FONTES, (2008) incorporou cinzas de lodo de esgoto de resíduo sólido urbano para 

produção de concretos de alto desempenho, a pesquisa mostrou-se uma alternativa viável do 

ponto de vista técnico e ambiental. Do ponto de vista ambiental, os materiais apresentaram 

comportamento satisfatório no que diz respeito à imobilização dos metais pesados no interior 

da matriz cimentícia. 

 

3.3.3      Produção de óleos combustíveis 

 A pirólise de LE para produção de óleos combustíveis tem sido uma alternativa de 

utilização e minimização desse resíduo muito estudado nos últimos anos, (SUZUKI et al., 

1988 e SHEN e ZHANG, 2004). 

O LE geralmente possui 18% de lipídios, destes 7% são triglicerídeos, também 

constituídos por ácidos carboxílicos de cadeia longa e hidrocarbonetos o que confere, ao 

mesmo, uma boa matéria prima para obtenção de óleos combustíveis (BOOCOOK et al., 

1992). 

Pokorna et al.,(2009) confirmaram que o LE é um material de alimentação adequada 

para a produção de óleos combustíveis por pirólise. Concluíram que 57,5% de matéria 

orgânica é convertida em óleos combustíveis com poder calorífico de 24,7 MJ / kg.  

Shen e Zhang, (2004) realizaram a pirólise de uma mistura de lodo de esgoto (80%) 

com lixo urbano (20%) a 500ºC, e obtiveram 17 % de óleo pirolítico com poder calorífico de 

33 MJ/ kg e propriedades similares ás do óleo diesel. 

Suzuki, et al., (1988) pirolisaram lodo de esgoto (40-53% de matéria orgânica) em um 

reator contínuo sob temperatura e pressão controladas. Obtiveram óleos pirolíticos pesados 

com rendimento de 11-16% (livre de cinzas), que após a destilação apresentaram poder 

calorífico de 38 MJ/kg. 

Percentuais de conversão e poder calorífico semelhantes, 11% e 37-39 MJ/kg, 

respectivamente, foram obtidos por Inque et al., (1996), que pirolisaram lodo de esgoto (48 % 
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de matéria orgânica), em um reator com capacidade de cinco (5) toneladas/ dia (300ºC e 

pressão 10 MPa). 

Uma empresa australiana produz óleo pirolítico de lodo, possui capacidade de 

processar 20 toneladas de lodo por dia, produzindo 200-300 litros de óleo pirolítico por 

tonelada de lodo seco (DOSHI et al., 2003). 

 

3.4  PIRÓLISE DO LODO DE ESGOTO 

A pirólise possui interessantes vantagens comparadas as outras alternativas. No 

processo pirolítico, são gerados produtos tais como óleo, gases, carvão ou matérias cerâmicos, 

que poderão ser utilizados como fonte de combustíveis ou em outras aplicações mais nobres. 

A pirólise pode ser definida como uma reação de análise e/ou decomposição térmica 

de qualquer material orgânico na ausência parcial ou total de um agente oxidante. A pirólise 

da biomassa produz gás, líquido e sólido,  geralmente ocorre a uma temperatura que varia dos 

400°C até o início do regime de gaseificação intensiva 900°C. 

Os rendimentos e a qualidade dos produtos são influenciados pelas condições 

operacionais empregadas. Na pirólise lenta, ou carbonização, são empregadas baixas 

temperaturas e longos tempos de residência favorecendo a produção de sólidos, a exemplo, 

carvão e materiais cerâmicos. Altas temperaturas e longos tempos de residência favorecem a 

formação de gases (INGUANZO et al., 2001). Temperaturas moderadas e baixo tempo de 

residência favorecem a produção de líquidos (bio-óleo), (DOSHI  et al., 2005). 

Parâmetros importantes que irão determinar a qualidade e o rendimento do produto 

pirolisado são a taxa de aquecimento, a temperatura final e a natureza da matéria-prima, (SHE 

et al., 2003). 

A taxa de aquecimento influência diretamente na qualidade do produto gerado, quando 

a pirólise ocorre com aumento muito rápido da temperatura, as reações químicas favorecem a 

formação de frações voláteis (gás e líquidos), por outro lado, quando o aquecimento ocorre de 

forma gradual, às reações favorecem a formação de sólidos. 

Em relação à temperatura de aquecimento, quanto maior for , maior será o grau de 

destilação do material, com o consequente aumento na quantidade de líquido e gás não-

condensável, em contrapartida ocorre uma redução no rendimento do produto sólido, 

(MARTIN, 1989). 
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A qualidade final dos produtos gerados, também, depende fortemente das propriedades 

físico-químicas da matéria-prima utilizada, por exemplo, na pirólise de madeira a lignina 

contribui para a formação de cerca de 50% do carbono fixo na fração sólida. Portanto, 

materiais com alto teor de lignina são mais apropriados para a obtenção de alta concentração 

de carbono fixo na fração sólida, (MARTIN, 1989). Já para a pirólise do lodo de esgoto para 

produção de adsorventes é altamente desejável que o lodo contenha alto teor de carbono. 

A Tabela 3 mostra alguns estudos relacionando as condições de pirólise do LE às áreas 

superficiais (BET) dos carvões ativados.  As duas maiores áreas obtida a partir da 

carbonização de LE foi 359 m
2
/g (Zhai et al, 2004) e 141m

2
/g (BANDOSZ e BLOCK, 2006; 

SEREDYCH e BANDOSZ, 2006). 

Tabela 3 - Características físicas dos carvões ativados obtidos por diversos 

autores do lodo de esgoto 

Referência 

Tipo 

de 

lodo 

Condição de pirólise 

T (°C)         T (min)      Taxa (C/min) 

Área sup. 

(m
2
/g) 

Vol. 

Microporo 

(cm
3
/g) 

Bagreev et al.,(2001) T 950               60                  10 122 0,051 

Bandosz e Block (2006) 
ETE. 

D 
950               30                  10 141 0,058 

Inguanzo et al., (2001) L.M.D 650               ---                    5 82 0,059 

Jeyaseelan na Lu., (1996) MD  850               120                 20 101 NA 

Lu et al., (1995) AN  850               120                 20 100 NA 

Rio et al.,(2004; 2005) LV 1000               60                   20 96 0,036 

Seredych e Bandosz 

(2006) 
ETE  950                30                  10 103 0,043 

Zhai et al., (2004) ETE   850                80                  NA 359 0,153 

Abreviaturas: AN - anaerobicamente digerido; D - desidratado; M - municipal; NA – não se sabe 
(informação não consta na referência); T – fertilizante derivado do lodo municipal; LV - lodo líquido 

viscoso e ETE - Estação de Tratamento de esgotos; L – lodo liquido. 

Fonte: Adaptado de Smith et al.,(2009) 

 

A Tabela 3 mostra estudos realizados por diferentes autores que, produziram carvão 

ativado a partir do lodo de esgoto. Os autores correlacionaram as condições de pirólise e os 

diferentes tipos de lodo com a obtenção da área superficial (uns dos principais parâmetros que 

determinam a qualidade e eficiência dos adsorventes). Geralmente, os estudos indicam que a 
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área de superfície do LE pirolisado é maximizada em altas temperaturas (SMITH et al., 

2009). 

Bagreev et al., (2001) e Zhai et al., (2004), relataram que esta foi uma conseqüência 

do aumento da aromatização da cadeia carbônica que ocorreu a altas temperaturas. Além 

disso, Inguanzo et al., (2001) propôs que a pirólise provoca o aumento da porosidade através 

da desobstrução dos poros obstruídos pela matéria volátil.  

Contudo, houve variações expressivas de temperatura ótima da pirólise entre vários 

trabalhos envolvendo o lodo de esgoto como material precursor, tomando como parâmetro o 

aumento da área superfícial, 850 ºC foi a temperatura relatada por Lu et al., (1995), 

Jeyaseelan e Lu (1996) e Zhai et al., (2004). Outros relataram diferentes temperaturas como 

650 º C (Inguanzo et al., 2001), 950 º C (Bagreev et al., 2001) e 1000 º C (RIO et al., 2004, 

2005).  

Em relação a taxa de aquecimento, a densidade aparente do carvão é sensivelmente 

influenciada pela velocidade de carbonização. Observa-se que na carbonização rápida obtém-

se um carvão menos denso do que na carbonização lenta, sugerindo que os carvões 

produzidos em altas taxas de aquecimento não apresentam boas características físicas. A 

mesma tendência foi encontrada por SLOCUM et al., (1978), ao estudarem o efeito da taxa de 

carbonização sobre o rendimento em carvão. O que acontece é que taxas de aquecimento 

elevadas favorecem a maior volatilização do material e potencializa a produção de gases e 

líquidos. As taxas de aquecimento utilizadas foram 5 ºC/min  (Inguanzo et al., 2001), 10 

ºC/min (Bandosz e Block, 2006; Seredych e Bandosz, 2006) e 20 °C/ min (Jeyaseelan e Lu, 

1996), contudo, a taxa de aquecimento é improvável que seja o fator determinante em relação 

a área superficial porque a natureza do material precursor e a temperatura final de queima 

tambem influenciam na qualidade final do produto. 

Geralmente, a elevadas temperaturas de pirólise necessita menor tempo de espera. Em 

temperaturas finais 850 ºC e 900°C, os tempos de permanência ótimo determinados por 

Jeyaseelan e Lu (1996) e Zhai et al., (2004) foi 120 min e 80 min, respectivamente, 

corroborando com a ideia de que aumentando a temperatura final diminui-se o tempo de 

permanencia da amostra sob o processo de pirólise. A 950 º C, Bandosz Block (2006) e 

Seredych & Bandosz, (2006) fixaram o tempo de espera em 30 min. 

Entretanto, em temperaturas superiores a  900 ºC, o efeito deletério do uso de tempos 

de permanência prolongada tem sido proposto como resultado da solidificação e retração da 
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matriz carbonacea (INGUANZO et al., 2001;  JEYASEELAN e LU, 1996). Contração, é uma 

conseqüência da aromatização excessiva do lodo, que resulta no estreitamento ou fechamento 

das entradas dos poros, reduzindo assim a área superficial acessível (ZHAI et al., 2004). Essa 

contração foi verificada por Inguanzo et al., (2001), que observou que a densidade do carvão 

ativado aumentou com o aumento da temperatura de carbonização. Rio et al. (2004; 2005) 

obtiveram a segunda menor área superficial (96 m
2
/g) à elevada temperatura, 1000 °C, ver 

Tabela 3, resultado que corrobora com esta análise. No entanto, como mostra a mesma 

Tabela, Inguanzo et al., 2001 pirolisou a 650°C e obteve a menor área 82 m
2
/g o que segere 

que, embora a temperatura de pirólise seja um dos parâmetros mais importante, outros fatores 

também influenciam na qualidade do produto pirolisado como, o tempo de permanecia a taxa 

de aquecimento e principalmente a caracteristica do material precursor.    

 

3.5  CARVÃO ATIVADO 

Carvão ativado é um dos adsorventes mais utilizados na remoção de impurezas de 

gases e líquidos devido a sua alta capacidade de adsorção. O carvão ativado é um material 

carbonáceo, apresenta uma pequena quantidade de heteroátomos, principalmente oxigênio, 

ligado aos átomos de carbono. Além disso, possui uma estrutura porosa bem desenvolvida e 

sua alta capacidade de adsorção está associada principalmente com sua área superficial, que 

pode variar entre 500-1500 m
2
/g, distribuição de tamanho e volume de poros (DUBININ, 

1982).  

Os carvões são constituídas de lâminas carbônicas de cadeia curta e distorcidas, 

empilhadas de forma irregular e unidas entre si para formar um rede tridimensional. Os 

espaços ocos entre essas lâminas formam os poros do carvão, como mostrado 

esquematicamente na Figura 1. 
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Figura 1.Esquema da microestrutura do carvão ativado 

Fonte: Rodriguez-Reinoso & Molina-Sabio (2004). 

 

O carvão ativado pode ser produzido a partir de diversos materiais carbonáceos. Na 

literatura, encontram-se vários trabalhos envolvendo diversos tipos de matéria prima para a 

obtenção de carvão ativado como, bagaço de caju (SARAH et al., 2009); bagaço da cana de 

açúcar (MITTER et al., 2010); (ROYER, 2008);  carvão de turfa (CLAUDINO, 2003); grãos 

de café (CLARK, 2010); biomassa fungica morta (TAVARES et al., 2003); endocarpo de noz 

macadâmia e semente de goiaba (ROCHA et al., 2006), entre muitos outros precursores.  

Entretanto, um outro precursor em potencial é o lodo de esgoto. Na literatura 

internacional há muitos trabalhos que envolve este tipo de material para produção de carvões 

ativados. No entanto, o potencial do lodo de esgoto como matéria-prima para a produção de 

adsorvente foi reconhecido por Kemmer et al., (1971)  no qual patentearam um processo para 

a produção de adsorventes por ativação química de lodo seco. No mesmo ano, Beeckmans e 

Ng, (1971) produziu o primeiro estudo sobre a produção de adsorventes de lodo de esgoto 

pelo processo de carbonização. Após estes estudos, uma serie de pesquisas têm sido 

conduzida para a utilização do lodo de esgoto como matéria prima para produção de 

adsorvente, (WANG et al., 2008; BANDOSZ & BLOCK 2006; RIO et al.,(2004; 2005); 

KOJIMA et al., (2002) ; BAGREEV et al.,(2001) e INGUAZO et al.,2001). 

Fang et al., (2010) produziu carvão ativado a partir de lodo de esgoto que  gerou uma 

área de superfície especifica de 394 m
2
· g

-1
, para se ter um comparativo 668,3 m²/g foi obtido 

em um carvão ativado comercial. Seredych e Bandosz (2006) encontrou uma área de 

superfície de 93 m
2
· g

-1
.  
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No Brasil ainda é pouco o número de trabalhos referentes a pesquisas empregando o 

lodo de esgoto como precursor na produção de carvão ativado, contudo, os poucos resultados 

obtidos se mostraram promissores (FONSECA & ASSIS, 2009; MOCELIN, 2007). 

Segundo Mocelin, (2007) os carvões obtidos proveniente do lodo de esgoto 

apresentaram grande heterogeneidade e presença de poros irregulares, devido ao lodo também 

ser um material altamente heterogêneo. O ensaio de adsorção de iodo, que serve para 

caracterizar os adsorventes quanto a sua microporosidade, indicou uma microporosidade 

elevada, adsorvendo 618 mg de iodo por grama de carvão ativado, indicativo que o 

adsorvente possui grande capacidade de retenção de moléculas pequenas. 

Fonseca e Assis, (2009) concluíram que a utilização do lodo de esgoto sanitário para a 

produção de carvão ativado apresentou potencialidades de utilização, tendo em vista a grande 

porosidade desenvolvida, além disso, os adsorventes apresentaram maiores capacidades em 

reter as pequenas moléculas, indicando a maior presença de microporos corroborando com os 

resultados de MOCELIN, 2007. 

O poder adsorvente do carvão é proveniente da elevada área superficial e da presença 

de uma variedade de grupos funcionais em sua superfície. Uma vez ativado, o carvão 

apresenta uma alta porosidade interna que, dependendo do tamanho do poro, são classificados 

em macro, meso ou microporos conforme mostra a Tabela 4. 
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Tabela 4 - Classificação, tamanho e função dos poros do carvão ativado segundo 

a IUPAC 

Fonte: DUBININ, 1982 

 

A Tabela 4 mostra que os tipos de poros possuem diferentes finalidades dentro do 

processo de adsorção e que a distribuição destes, vai dar maior qualidade aos carvões ativados 

em relação a sua área superficial. Quanto mais microporosa a superfície do carvão, maior será 

sua área superficial. Contudo, além disso os carvões também devem conter macro e 

mesoporos, que são muito importantes na acessibilidade das moléculas de adsorvato para o 

interior das partículas, especialmente nas aplicações em fase líquida. A presença de 

microporos influencia substancialmente suas propriedades adsortivas, pois a quantidade de 

material adsorvido nos macroporos é desprezível em comparação àquela nos microporos 

(DUBININ, 1982). 

 

3.6  PROCESSO DE ATIVAÇÃO DE CARVÃO ATVADO 

A etapa de ativação pode ser definida como um processo físico e/ou químico que 

desordena o material precursor, liberando compostos voláteis ricos em hidrogênio e oxigênio 

e deixando um sólido rico em carbono, com estrutura porosa muito desenvolvida 

(RODRIGUEZ-REINOSO & MOLINA-SABIO, 2004).  

No processo de ativação, o carvão é submetido à reação com gases e, às vezes, é feita 

a adição de produtos químicos antes e/ou depois à carbonização, para aumentar a porosidade 

Tipo de poro Diâmetro médio Função Principal 

MICROPOROS θm < 2 nm 

Contribuem para a maioria da área 

superficial que proporciona alta capacidade 

de adsorção para moléculas de dimensões 

pequenas, tais como gases e solventes 

comuns. 

MESOPOROS 2nm< θm < 50nm 

São importantes para a adsorção de 

moléculas grandes tais como corantes e 

proporcionam a maioria da área superficial 

para carvões impregnados com produtos 

químicos. 

MACROPOROS θm > 50 nm 

São normalmente considerados sem 

importância para a adsorção e sua função é 

servir como meio de transporte para as 

moléculas gasosas. 
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(NUNES et al., 2009).  Deseja-se no processo de ativação, controlar as características básicas 

do material (distribuição de poros, área superficial específica, atividade química da superfície, 

resistência mecânica).  

Calvo et al., (2002) produziu carvão ativado proveniente do lodo de esgoto seco para 

remover azul de metileno, em seguida o ativou quimicamente com H2SO4 e fisicamente por 

calor (seco à 105 °C), constatou baixa capacidade de adsorção devido ao elevado volume de 

microporos, a adsorção de azul de metileno é potencializada em adsorventes mesoporosos. 

Otero et al., (2003)  estudaram diferentes lodos para remoção de azul de metileno e 

aplicou os mesmos tratamentos que calvo et al., (2002) e chegou as mesmas conclusões. De 

acordo com o pesquisador Yin et al., (2006), o tratamento ácido pode prejudicar a captura dos 

corantes. Este efeito foi reportado por Wang et al., (2008), o qual concluiu que o carvão 

ativado tratado com os ácidos hidroclórico e nítrico, resultaram na redução da captura do azul 

de metileno. Isto ocorreu porque o tratamento ácido removeu os grupos hidróxidos, por 

neutralização, e produziu grupos funcionais de oxigênio ácidos na superfície do carvão, 

reduzindo as interações entre as moléculas do azul de metileno e o carvão  

De acordo com Soares, (2001) de modo geral, a ativação física produz uma estrutura 

de poro tipo fenda bastante fina, tornando os carvões assim obtidos apropriados para o uso em 

processo de adsorção de gases. Já a ativação química gera carvões com poros grandes, sendo 

mais apropriados para aplicações de adsorção em fase líquida. Há dois tipos de ativação: 

ativação química e ativação física. 

 

3.6.1     Ativação química 

A ativação química é realizada pela incorporação de um ou mais elementos ou grupos 

funcionais na estrutura de carbono, pela impregnação de um agente desidratante (ácido 

fosfórico, hidróxido de potássio, cloreto de zinco, cloreto de cálcio e outros) ou oxidante 

(peróxido de hidrogênio, ácido nítrico e outros), geralmente sobre o precursor ainda não 

carbonizado para posterior carbonização. 

A ativação química promove reações químicas na matriz de carbono que, por sua vez, 

promovem alterações físicas no material precursor por favorecer a criação e, algumas vezes, o 

alargamento dos poros, aumentando a área superficial interna e o volume de poros, resultando 

em uma mudança na formação dos mesoporos e macroporos, SHE et al, (2003). Também 
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modifica a química superficial do adsorvente, alterando sua funcionalidade com relação a sua 

afinidade por adsorvatos específicos. Neste sentido, a ativação com cloreto de zinco é a que se 

tem mostrado mais eficaz, sendo a substância mais usada industrialmente (GÜRSES et al., 

2005). 

Esse tipo de ativação apresenta algumas vantagens quando comparada à ativação 

física, entre elas estão: menor temperatura na pirólise, o processamento ocorre geralmente em 

apenas uma etapa, alto rendimento, área superficial maior, a microporosidade pode ser mais 

bem desenvolvida e controlada, se desejável (LILLO-RÓDENAS et al., 2003). Dentre as 

desvantagens, está a corrosividade do processo, o estágio de lavagem e o custo mais elevado. 

 

3.6.2     Ativação física  

A ativação física consiste na reação do carvão com gases contendo oxigênio 

combinado (geralmente vapor de água e dióxido de carbono (CO2) ou mistura de ambos).  

Tais gases comportam-se como agentes oxidantes moderados, na faixa de temperatura 

de 800°C a 1000°C, e os carvões resultantes são, geralmente, mesoporosos (ROUQUEROL et 

al.,1999). 

O processo de ativação ocorre após o processo de pirólise (carbonização) e consiste 

em submeter o material carbonizado a reações secundárias, visando o aumento da área 

superficial. É a etapa fundamental, na qual será promovido o aumento da porosidade do 

carvão (CLAUDINO, 2003). Durante a ativação, o carbono desorganizado contido no 

material carbonizado é o primeiro a reagir com os gases do processo de ativação, expondo a 

superfície dos carvões à ação dos gases ativantes. A ativação consiste na retirada de 

componentes como alcatrão, creosotos e naftas, além de outros resíduos orgânicos que 

possam obstruir os poros (CLAUDINO, 2003). 

Para o processo de ativação física as reações gás-sólido envolvidas no processo são 

descritas através das seguintes etapas: 

 Difusão do reagente para a superfície externa do sólido;  

 Difusão do reagente pelos poros internos do sólido;  

 Adsorção do reagente pela superfície interna do sólido;  

 Reação na superfície do sólido; 

 Dessorção dos produtos da superfície interna do sólido;  
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 Difusão dos produtos pelos poros internos do sólido;  

 Difusão dos produtos da superfície externa do sólido. 

 

3.7   PROPRIEDADES DO CARVÃO ATIVADO EM FUNÇÃO DA 

VARIAÇÃO ÁCIDOS HÚMICOS / ÁCIDOS FÚLVICOS 

 As substâncias húmicas são representadas por compostos orgânicos resultantes da 

estabilização da matéria orgânica por atividade biológica, é a fração estável da matéria 

orgânica e são caracterizadas em função das suas estruturas e reatividade. São separadas com 

base em características de solubilidade são classificadas como humina, ácidos húmicos e 

ácidos fúlvicos (CAMARGO  et al., 1999). A composição destas substâncias é de 

aproximadamente 50% de carbono, 35-40% de oxigênio e 4-5 % de hidrogênio, 1-2% de 

nitrogênio e menos de 1% de enxofre e fósforo (SUFFET e MACCARTHY,1989). 

Segundo AIKEN (1988) o ácido húmico apresenta solubilidade em água quando o 

valor de pH é maior que 2 e a coloração da solução varia de amarelo escuro a preto em função 

da concentração. Já o ácido fúlvico é solúvel em qualquer pH. A composição química média 

de uma unidade básica para o ácido húmico e fúlvico é: C187 H186 O89 N9 S2 e C135 H182 O95 N5 

S2 , respectivamente, adaptado de Schnitzer & Khan, 1978, citado por Santos & Camargo 

(1999). As Figura 2 e 3 ilustram estruturas químicas dos ácidos húmicos e ácidos fúlvicos, 

respectivamente. 
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Figura 2 - Estrutura bidimensional proposta para os ácidos húmicos (Schulten e 

Schnitzer, 1993, citados por Trinca, 1999). 

 

 

 

Figura 3 - Estrutura hipotética dos ácidos fúlvicos (Schnitzer, 1978) 

 

Vários fatores controlam a velocidade de decomposição e a liberação de nutrientes dos 

resíduos orgânicos. Dentre esses fatores, destacam-se o grau de humificacão e a natureza 

química dos resíduos. 

O grau de humificacao tem sido usado como referencia para saber quando um 

processo de compostagem foi completado, ou seja, o material está maduro ou ainda a matéria 

orgânica biodegradável esta estabilizada (BERNAL et al, 1996). 
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Tem-se usado a relação de carbono dos ácidos fulvicos/carbono dos ácidos húmicos 

como índice de maturação (RIFFALDI et al, 1992). A maturação relaciona-se pela redução 

dos teores de carbono orgânico total, provocando a redução da fração carbono dos ácidos 

fúlvicos e aumentos na fração carbono dos ácidos húmicos. Isto reforça o fato de o ácido 

húmico representar a fração reativa mais estável da matéria orgânica húmificada. Portanto, o 

grau de maturação está ligado ao processo de estabilização da matéria orgânica degradável 

onde um composto maduro significa dizer um composto estável em relação a sua degradação 

orgânica. 

Deste modo a razão ácidos húmicos / ácidos fúlvicos é um parâmetro que facilmente 

pode determinar e auxiliar na seleção de material orgânico precursor para produção de 

adsorventes. Gasco et al., 2005 produziram carvões ativados provenientes de lodo de esgoto, 

as diferentes amostras de lodos possuíam diferentes teores de ácido húmico e ácidos fúlvicos , 

concluíram que os carvões ativados  com elevados teores de ácidos húmicos em relação aos 

ácidos fúlvicos propiciaram maiores áreas superficiais. 

 

3.8  FENÔMENO DE ADSORÇÃO 

A adsorção é a acumulação de uma substância em uma interface. É um fenômeno 

físico-químico da operação unitária de transferência de massa do tipo sólido – fluido, onde 

moléculas de uma fase fluida, adsorbato (gás, vapor ou líquido) se concentram 

espontaneamente sobre uma superfície, geralmente sólida, adsorvente, na qual se explora a 

habilidade de certos sólidos em concentrar na sua superfície determinadas substâncias 

existentes em soluções líquidas ou gasosas, o que permite separá–las dos demais componentes 

dessas soluções como mostrado na Figura 4. Dentro do fenômeno da adsorção, distinguem-se 

duas diferentes classes de interação entre as moléculas do fluido e do sólido, baseando-se na 

natureza das forças que as unem: a adsorção física e a adsorção química (GOMIDE, 1980). 

A adsorção é geralmente aplicada na remoção de compostos orgânicos, remoção de 

poluentes tóxicos, como metais pesados, presentes em muitos efluentes industriais, e cuja 

remoção se torna difícil por processos de tratamentos biológicos convencionais, como 

também a desumificação de gases, recuperação de vapores de solventes dispendiosos, 

remoção da umidade da gasolina.  
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Figura 4 - Processo esquemático da adsorção 

 

Conforme a natureza das forças envolvidas, podemos distinguir dois tipos de adsorção, 

adsorção física e adsorção química, a Tabela 5 mostra algumas diferenças em relação aos dois 

tipos de adsorção. 

 

Tabela 5 -  Comparações entre adsorção física e química (Ruthven, 1984). 

ADSORÇÃO FÍSICA ADSORÇÃO QUÍMICA 

Baixo calor de adsorção (2 – 6 kcal/mol). 

 

Alto calor de adsorção (10 – 200 kcal/mol) 

Não especificidade. Altamente especifica. 

Pode ocorrer tanto em monocamada como 

também em multicamadas. 

 

Ocorre somente em monocamadas. 

Não há dissociação das espécies 

adsorvidas. 

 

Pode envolver dissociação 

Só é significante a baixas temperaturas. 

 

É possível numa grande faixa de 

temperaturas. 

Rápida, não ativada e reversível. Ativada, pode ser lenta e irreversível 

 

Causado por forças de Van der 

Walls. 

 

Não há transferência de elétrons. 

 

Causada por forças eletrostáticas e ligação 

covalente. 

 

Há transferência de elétrons com formação 

de ligação química entre adsorbato e 

adsorvente 
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Na adsorção física, também denominada de fisissorção, os efeitos atrativos que 

ocorrem entre o adsorvente e o adsorbato são relativamente fracos, não havendo formação de 

novos compostos entre o adsorbato e a natureza química da superfície do sólido em questão, 

portanto este processo é de natureza reversível, o que facilita que a substancia adsorvida seja 

facilmente recuperada. As interações que prevalecem neste tipo de adsorção são 

principalmente interações de van der Waals. 

Neste tipo de adsorção, a energia de ligação apresenta um valor de entalpia médio de 

20 kJ/mol, sendo um processo que interessa às operações unitárias por ser reversível 

(RUTHVEN, 1984). 

A adsorção química, também denominada de quimissorção, envolve a interação 

química de maneira mais intensa entre o adsorbato e o adsorvente (superfície do material 

solido) que resulta na formação de um composto químico na superfície sólida. Nela ocorre 

uma significante transferência de elétrons, equivalente a da formação de uma ligação química 

entre o adsorbato e a superfície sólida. Tais interações são mais fortes e mais específicas do 

que as forças da adsorção física e são restritas à cobertura da monocamada, de modo que, 

somente, a camada superficial reage com o adsorbato na formação do composto, deixando as 

camadas internas do adsorvente inutilizadas (RODRIGUES, 2004). Neste tipo de adsorção, 

uma vez que as interações entre o adsorvente e o adsorbato são de natureza iônica e/ou 

covalente, o valor entálpico médio pode variar de 250 a 500 kJ/mol, sendo um processo que 

apresenta interesse na catálise heterogênea. 

Spinelli et al., (2005) avaliaram modificar quimicamente a superfície da quitosana 

com cloreto de trimetil glicidil amônio, para obter um sal de amônio quaternário de quitosana, 

o qual terá sítios catiônicos para avaliar a adsorção dos oxiânions cromo (VI), molibdênio 

(VI) e selênio (VI). Os estudos revelaram que o principal mecanismo de adsorção é a troca 

iônica entre os íons Cl
-
 da superfície do polímero pelos oxiânions, portanto o processo de 

adsorção que imperou foi a quimissorção, que resultou em um outro composto com menor 

agressividade ambiental que os adsorvidos. 

A capacidade de adsorção de um líquido ou de um gás sobre um sólido depende de 

três fatores principais: 1º) da natureza do adsorvente e seu modo de ativação; 2º) da natureza 

do adsorbato e 3º) das condições do processo (temperatura, pH, agitação, relação 

adsorbato/adsorvente). 
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3.9  ISOTERMAS DE ADSORÇÃO  

Para o desenvolvimento de um sistema de adsorção, para a remoção de um 

determinado adsorbato, é importante descrever os dados de equilíbrio através de um modelo 

matemático, este modelo podemos chamar de isotermas de adsorção, (Otero et al., 2003). 

As isotermas podem apresentar-se de várias formas, fornecendo informações 

importantes sobre o mecanismo de adsorção. Elas mostram a relação de equilíbrio entre a 

concentração na fase fluida e a concentração nas partículas adsorventes em uma determinada 

temperatura. Algumas formas mais comuns estão apresentadas na Figura 5 - Isotermas de 

adsorção. A isoterma linear passa pela origem e a quantidade adsorvida é proporcional à 

concentração do fluido. Isotermas convexas são favoráveis, pois grandes quantidades 

adsorvidas podem ser obtidas com baixas concentrações de soluto. 

 
Figura 5 - Isotermas de adsorção 

 

As isotermas são uteis para descrever a capacidade de adsorção, selecionar o 

adsorvente mais eficiente, bem como estabelecer as quantidades requeridas numa determinada 

aplicação. Além disso, as isotermas desempenham um papel importante na construção de 

modelos para análise e discrição dos sistemas de adsorção, permitindo uma melhor avaliação 

analítica e teórica dos resultados termodinâmicos, cinéticos e de equilíbrio do fenômeno de 

adsorção. 

Há na literatura diversos modelos que descrevem os dados experimentais das 

isotermas de adsorção. Considerando a proposta do presente trabalho não serão abordados 
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todos os tipos de isotermas, apenas as isotermas mais utilizadas que são os modelos de 

Langmuir e Freundlich. 

No entanto, dentre os modelos de adsorção, os que mais se aplicam aos fenômenos de 

adsorção líquido-sólido são os modelos de Freundlich e Langmuir, os quais são apresentados 

a seguir. 

 

3.91     Modelo de Langmuir 

O modelo de Langmuir considera que o fenômeno de adsorção ocorre sobre a  

superfície homogênea do adsorvente com sítios idênticos, igualmente disponíveis e 

energeticamente equivalentes. Na superfície na qual ocorrerá a adsorção, haverá a formação 

de uma camada superficial monomolecular, em que as moléculas adsorvidas não sofrem 

interação com o meio e nem com moléculas de sítios vizinhos, Figura 6 - Esquema da 

adsorção segundo o modelo de Langmuir. 

 
Figura 6 - Esquema da adsorção segundo o modelo de Langmuir 

 

A equação de Langmuir foi baseada em adsorção localizada, química em superfície 

homogênea com ausência de forças de atração entre as moléculas adsorvidas e em 

monocamadas, considerando-se a adsorção de um único soluto e que um sitio na superfície do 

absorvedor pode ser ocupado apenas por uma molécula de adsorbato (ROZADA et al., 2005, 

ROZADA et al., 2007). Ou seja, o modelo de Langmuir foi desenvolvido considerando que o 

adsorvente possui um número limitado de posições disponíveis na superfície, e que as 

moléculas podem ser adsorvidas até que todos os sítios superficiais disponíveis sejam 

ocupados, Figura 6 - Esquema da adsorção segundo o modelo de Langmuir.  

A isoterma de Langmuir, aplicada à adsorção de líquidos, tem a forma geral 

apresentada na equação 1: 
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qe =
KLCeqmax

1+ (KLCe)
                   Equação 1 

em que Ce (mg L
-1

) é a concentração da solução no equilíbrio e qmax (mg g
-1

) a 

quantidade máxima adsorvida no equilíbrio por unidade de massa de adsorvente. Os 

parâmetros KL (L mg
-1

) e qmax (mg g
-1

) dependem do material adsorvente e podem ser usados 

para comparar o desempenho da adsorção. O parâmetro qmax (limite de saturação) está 

relacionado com a capacidade máxima de adsorção e KL (constante de Langmuir) com as 

forças de interação entre adsorvato e adsorvente. 

Os parâmetros de adsorção, qmax  e KL, podem ser determinados transformando a 

equação de Langmuir para a forma linear. A equação linearizada de Langmuir é expressa na 

Equação 2. 

Ce

qe

=
1

KLqm

+
Ce

qm                         

 Equação 2 

As características da isoterma de Langmuir podem ser expressas em termos do 

parâmetro de equilíbrio ou fator de separação RL, que é uma constante adimensional definida, 

conforme equação 3. 

O parâmetro de equilíbrio RL, permite prever a forma da isoterma de adsorção, 

indicando se a adsorção é favorável ou desfavorável e pode ser calculado pela Equação (3). 

RL =
1

(1+ KLCm)
                                  Equação 3 

 em que Cm é a maior concentração inicial do soluto em solução e KL é a constante 

relacionada à energia de adsorção (constante de Langmuir). 
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Tabela 6 - Limites de valores de RL para o comportamento de processos de 

adsorção. 

Valores (RL) Tipos de isotermas 

R> 1 Linear 

0>R<1 Irreversível 

R> 1 Linear 

0>R<1 Irreversível 

Fonte: (ROZADA, et al., 2007). 

 

3.9.2     Modelo de Freundlich 

A equação de Freundlich foi originalmente introduzida admitindo-se uma distribuição 

logarítmica de sítios ativos, que constitui um tratamento válido quando não existe interação 

apreciável entre as moléculas de adsorvato.  Para Rozada et al., (2005) o modelo de 

Freundlich admite adsorção em multicamadas e é útil para descrever a adsorção em 

superfícies altamente heterogêneas, Figura 7 - esquema da adsorção de Freundlich, ilustra um 

esquema de adsorção de acordo com o modelo de Freundlich. 

 
Figura 7 - esquema da adsorção de Freundlich 

 

O modelo de adsorção proposto por Freundlich (equação 4) foi um dos primeiros a 

relacionar a quantidade de adsorvato adsorvido e a concentração do adsorvato na solução, em 

um modelo empírico. 

 

qe = KFCe

1

n
                                          Equação 4 



 

 

44 

 

em que KF e n são constantes de Freundlich que indicam a capacidade de adsorção e 

eficiência do processo de adsorção, respectivamente. 

A isoterma de Freundlich é obtida com a construção do gráfico (qe x Ce), o logaritmo 

pode ser utilizado como artifício de linearilização (equação 5), onde o coeficiente angular da 

equação da reta obtida corresponderá a 1/n e o coeficiente linear corresponderá a log KF.  

lnqe = lnKF +
1

n
lnCe                                                 Equação 5 

Na isoterma de Freundlich o coeficiente angular da equação da reta obtida corresponde 

a 1/n e o coeficiente linear corresponde a log KF. O valor de KF obtido é uma indicação da 

capacidade do material adsorvente em estudo, o valor de n deve ser sempre > 1 e quando se 

encontrar no intervalo entre 2 e 10 indica que o processo de adsorção é favorável (ORTIZ, 

2000).  

 

3.10 CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DE AZUL DE METILENO EM 

DIVERSOS ADSORVENTES 

 O azul de metileno é um corante catiônico e básico (Figura 8) utilizado em diversos 

campos industriais, principalmente na indústria têxtil através da tintura de tecidos. Apesar da 

sua baixa toxicidade, a remoção deste de águas ou efluentes é bastante estudada devido ao 

fato desse corante apresentar-se como uma molécula modelo já que as bandas de absorção de 

suas diferentes espécies (monômeros, dímeros, agregados e espécies protonadas) são bem 

conhecidas e aparecem em regiões distintas do espectro (BALDEZ et al., 2008). 

 

Figura 8 - Estrutura química do corante Azul de metileno 
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Diversos trabalhos empregam o corante azul de metileno como moléculas modelo em 

ensaios de adsorção como avaliação da estrutura física das superfícies de adsorventes. 

Neste tópico serão relatados e discutidos estudos realizados por diferentes 

pesquisadores a cerca da eficiência no processo de adsorção do corante azul de metileno sob 

diferentes adsorventes, inclusive adsorventes a base de lodo de esgoto.  

A adsorção da molécula de azul de metileno, devido à sua 

tamanho relativamente grande, tende a ser maximizada em adsorventes com maiores volumes 

de mesoporos. A taxa de adsorção também depende fortemente das condições operacionais e 

também da natureza do material de partida e do adsorvente. 

 Castro et al.,(2009) utilizaram um adsorvente à base de carvão ativado e óxidos de 

ferro (nas proporções de mistura entre o CA e Oxido de ferro, CA/Fe, 5:1 e 1:1) dispersos na 

remoção do corante orgânico azul de metileno em água. Os resultados dos testes de adsorção 

de azul de metileno são apresentados na Figura 6. A capacidade máxima de adsorção para o 

CA/Fe 5/1 foi de aproximadamente 40 mg.g
-1

, ao passo que para o CA/Fe 1/1, foi de 

aproximadamente 24 mg.g
-1

 como demonstra a Figura 9. 

 

 
Figura 9 - Isotermas de adsorção das duas misturas entre o CA e oxido de ferro. 

 

 

Os adsorventes sofreram uma gradativa diminuição na capacidade de adsorção do 

corante azul de metileno, possivelmente devido à ocupação de parte dos poros do carvão 

ativado pela deposição de óxido de ferro. 
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Pereira et al., (2008), prepararam e avaliaram a eficiência de adsorção do corante azul 

de metileno sobre diferentes carvões ativados provenientes da borra de café com ativação por 

cloreto de ferro. Neste estudo foram avaliadas três diferentes amostras de carvões que foram 

produzidos variando sua temperatura de pirólise {CA-Fe200 (pirolisado a 200°C), CA-Fe280 

(pirolisado a 280°C) e CA-Fe400 (pirolisado a 400°C)}.  

A Figura 10 demonstra o comportamento do fenômeno de adsorção do azul de 

metileno para as três amostras. A capacidade máxima de adsorção para as três amostras foram 

de aproximadamente 71, 29 e 14 mg g
-1

 para os materiais CA-Fe280, CA-Fe400 e CA-Fe200, 

respectivamente. 

 
Figura 10 - Isotermas de adsorção do corante azul de metileno 

 

A amostra CA-Fe280 apresentou uma maior capacidade de adsorção, como mostra as 

isotermas na Figura 10, muito provavelmente este carvão apresenta uma maior área 

superficial e um considerável volume de mesoporos. Estudos relatam que a capacidade de 

adsorção de azul de metileno em carvões comerciais chegam a aproximadamente 150 mg g
-1

 

(PEREIRA et al., 2008 Apud OLIVEIRA et al., 2007). 

No entanto, Alves et al., (2011), testaram a capacidade de adsorção do Azul de 

Metileno sobre dois adsorventes, o carvão ativado ósseo e a fibra de bambu in natura e 

encontraram valores bem abaixo de 150 mg g
-1

  . O estudo concluiu que a adsorção do Azul 

de Metileno depende do tempo de contato, da massa e do tipo do adsorvente utilizado. As 

quantidades do adsorbato removidas no sistema corante-adsorvente sob as mesmas condições 

experimentais foram em torno de 15,06 mg/g e 9,09 mg/g, para o carvão ativado ósseo e a 

fibra de bambu in natura, respectivamente. 



 

 

47 

 

Leal et al.,(2011) estudaram a adsorção de azul de metileno por caulinita rosa. 

Segundo os autores a capacidade máxima de adsorção do corante azul de metileno pelo 

adsorvente foi aproximadamente 1,2 mg.g
-1

, este resultado mostrou-se pífio quando 

comparado aos outros estudos apresentados neste tópico. 

 

3.11  CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE AZUL DE METILENO EM CARVÃO 

ATIVADO PROVENIENTE DO LODO DE ESGOTO 

No Brasil poucos são os estudos envolvendo a pirólise de lodo de esgoto para 

obtenção de materiais adsorventes. Em estudo feito por Mocelin (2007), amostras de lodo de 

esgoto foram pirolisadas sob diferentes condições, em seguida os carvões foram testados na 

remoção de azul de metileno, os resultados mostraram baixa capacidade de retenção da 

molécula do corante, apenas 3 mg.g
-1

 para a amostra de lodo pirolisada ao ar. 

No entanto, utilizando-se lodo pirolisado em atmosfera de dióxido de carbono (CO2) o 

índice saltou para 14 mg.g
-1

. Sob condições de vácuo o resultado foi de 10 mg.g
-1

. Estes 

resultados são parecidos com o encontrado por Rozada et al.,(2005), que pirolisou o lodo sob 

condições de vácuo e o testou para adsorver o azul de metileno, a capacidade de adsorção foi 

de  16,6 mg.g
-1

, contudo, quando houve um pré-tratamento do material precursor com cloreto 

de zinco (ZnCl2), o carvão produzido alcançou a capacidade de remoção de azul de metileno 

na ordem de 51 mg.g
-1

.  

Otero et al., (2003) pirolisaram o LE, sem pré-tratamento, e também o testou na 

remoção do azul de metileno, o resultado mostrou que a capacidade de retenção foi de 

aproximadamente 18 mg.g
-1

 para o carvão proveniente do lodo de esgoto, resultado este bem 

próximo dos outros autores supracitados nesta pesquisa. Estes resultados, embora seja de 

pesquisas e autores diferentes, estão bem próximos uns dos outros (14, 16,6 e 18mg.g
-1

), 

exceção quando aplicam algum pré-tratamento (51 mg.g
-1

), isto evidencia que as condições 

operacionais do processo de produção do adsorvente (pirólise) e dos ensaios de adsorção 

possam ter influenciado a capacidade de adsorção dos adsorventes, não obstante aos 

diferentes lodos de esgoto utilizados.  

Outro resultado que corrobora esta análise é o apresentado por Calvo el al.,(2001) que 

produziu adsorvente a base do lodo de esgoto doméstico, e ao aplicar na remoção do azul de 

metileno o resultado mostrou que a capacidade adsortiva do adsorvente foi de 18 mg.g
-1

. 
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No entanto, Rozada et al.,(2007) em outro estudo, sob diferentes condições que o 

estudo anterior (Rozada et al., 2005), produziram dois tipos de adsorventes a base de LE, sob 

diferentes tratamentos, um com H2SO4 (ácido sulfúrico) outro com ZnCl2 (cloreto de zinco), 

observaram diferenças significativas em relação as suas áreas superficiais e 

,consequentemente, nas capacidades de remoção do azul de metileno, (ROZADA et al., 

2007). 

O CA com o tratamento ácido alcançou uma capacidade de remoção de 24.5 mg. g
-1

 e 

com o cloreto de zinco  137 mg. g
-1

. Esta diferença nas capacidades de remoção podem ser 

explicadas pelas áreas superficiais de cada adsorvente, o adsorvente produzido com ZnCl2 

possui uma área de  (472m
2
/g) com H2SO4 área foi de 216 m

2
/g. No tratamento com ZnCl2 

verificou-se que os adsorventes gerados apresentaram uma maior quantidade mesoporos, o 

que facilita a acomodação das moléculas de azul de metileno na superfície do adsorvente 

(ROZADA et al., 2007), ademais o alto grau de mesoporosidade aumenta a adsorção de 

corantes, (RIO et al., 2005, 2006; ROZADA et al., 2005). 

Um fato importante a cerca do processo de adsorção do corante azul de metileno é que 

pode-se identificar a cerca do tipo de poros da superfície do adsorvente. Os mesoporos são 

determinados em laboratório empregando a molécula de azul de metileno, que também 

fornece informações sobre a troca catiônica. No entanto, cabe salientar que um adsorvente que 

não adsorveu bem o azul de metileno não significa que seja de má qualidade, já que a 

adsorção do corante é potencializada em mesoporos e com isto um adsorvente com alto teor 

de microporos possivelmente não adsorverá bem o corante azul de metileno.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1     COLETA DAS AMOSTRAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO SUBAÉ (ETE SUBAÉ)  

O lodo de esgoto sanitário foi gerado e coletado na ETE Subaé, localizada as margens 

da BR 324, no município de Feira de Santana-BA. Trata-se de um resíduo que sofreu 

degradação anaeróbia proveniente de um reator UASB, o qual foi disposto em leito de 

secagem para desidratação ao ar. Este sistema é constituído basicamente de duas etapas 

principais: 

Primeiro: o esgoto bruto passa pelo tratamento preliminar que consiste de 

gradeamento, para remoção de sólidos grosseiros como plásticos, pedaços de madeira e 

papéis; e desanerador, para remover sólidos pequenos por decantação natural tais como areia, 

silte e argila.  

Segundo: esta etapa consiste em um tratamento secundário em que o esgoto livre de 

sólidos maiores segue para reator aneróbio, denominado reator UASB (Upflow Anaerobic 

Sludge Blanket) ou DAFA (Digestor Anaeróbico de Fluxo ascendente), Figura 11, para 

remoção da carga orgânica.  

Em seguida, o efluente tratado segue para as lagoas aeradas seguidas por facultativas 

como pós-tratamentos, enquanto o lodo gerado reator UASB é lançado nos leitos de secagem.  

 

 
Figura 11 -  Reator UASB da ETE Subaé 
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As coletas foram realizadas em um dos leitos da ETE, Figura 12, com tempos entre 8e 

10 dias no período de abril a junho de 2011. É importante salientar que a primeira amostra 

correspondente ao momento da descarga não foi avaliada no escopo deste trabalho porque se 

apresentava muito diluída, e não foi possível produzir matéria seca suficiente para produção 

de carvão. As amostras foram numeradas de acordo com o tempo em que permaneceu no leito 

de secagem e denominadas LES XX, onde o XX representa a ordem numérica das coletas. Ao 

todo foram analisadas sete amostras que foram nomeadas de LES02, LES03, LES04, LES05, 

LES06, LES07 e LES08 para seus respectivos tempos de 10, 18, 26, 32, 42, 50 e 60 dias.   

 

 

Figura 12 - Leito de secagem no qual as amostras foram secas 

 

As coletas das amostras de lodo no leito de secagem tiveram como referência a NBR 

10007/97, de forma a obter uma amostra representativa do lodo. O leito de secagem foi 

dividido em uma rede quadriculada imaginária de quatro subáreas. De cada subárea foi 

retirada, com auxílio de uma pá coletora, uma subamostra. As quatros subamostras foram 

misturadas em um balde metálico de 20 litros. A amostragem foi realizada a partir desta 

mistura e acondicionada em sacos plásticos autoclaváveis, com capacidade de 5000 mL. 

 

4.2     CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE LODO DE 

ESGOTO 
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4.2.1      pH 

O índice de acidez foi determinado pela medida de pH (potencial de hidrogênio) que 

expressa a concentração de íons de hidrogênio [H
+
] presente no lodo de esgoto. As medidas 

de pH foram realizadas pelo método potenciométrico como descrito no Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (APHA–AWWA–WEF, 1995), o qual consiste na 

inserção direta do eletrodo de um pHmetro calibrado em solução aquosa com concentração 

1:5 (m/v), ou seja, 5 gramas de lodo para 25 ml de água destilada, a temperatura ambiente. O 

aparelho utilizado foi um pHmetro de bancada QUIMIS. 

 

4.2.2     Teor de Sólidos Totais e Sólidos Totais Voláteis 

As análises de sólidos totais e sólidos voláteis foram realizadas seguindo o método 

gravimétrico proposto pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA–AWWA–WEF, 1995). 

Segundo a norma NBR 10664, sólidos totais é o termo usado para definir o material 

residual que permanece na cápsula após a evaporação da umidade contida na amostra e 

posterior secagem em estufa a uma determinada temperatura, até massa constante. O resíduo 

total é calculado pela Equação 6: 

Equação 6:                         ST(mg / L) =
m2 - m1( )1000

V  

em que: m2 é a massa da cápsula com resíduo total em mg; m1 é a massa da cápsula 

vazia em mg; V volume da amostra em mL. A temperatura de secagem foi de 105
o
C.  

Segundo a norma NBR 10664, sólidos voláteis é a porção do resíduo total que se 

perde, pela volatilização, através da calcinação da amostra a 550±50°C por 1 hora. O cálculo 

é realizado pela diferença entre o valor determinado sólidos totais e sólidos fixos. O resíduo 

fixo é determinado pela equação 7: 

Equação 7:                         
 

V

mm
LmgSV

1000
)/( 13 
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em que: m3 é a massa da cápsula com resíduo fixo em mg; m1 é a massa da cápsula 

vazia em mg; V volume da amostra em mL. 

 

 4.2.3     Teor de Umidade 

O ensaio de teor de umidade utilizado foi o método recomendado pela literatura 

segundo a equação 8 (APHA–AWWA–WEF, 1995). 

Equação 8:                         %umidade=100-%ST  

em que: %ST = sólidos totais em porcentagem. 

 

4.2.4     Determinação de nitrogênio total 

O nitrogênio total foi determinado pelo método do nitrogênio Kjedahl (oxidação 

úmida), (APHA–AWWA–WEF, 1995). 

O nitrogênio Kjedahl é um método titulométrico usado na determinação do nitrogênio, 

orgânico e amoniacal, em amostras inorgânicas, sólidas ou líquidas. Baseia-se na digestão da 

amostra por aquecimento com ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), na presença de um 

catalisador. Para a determinação do nitrogênio no lodo foram usados como catalisadores: 

Sulfato de Cobre (CuSO4), sulfato de Potássio (KSO4) e selênio (Se). A adição de 

catalisadores foi utilizada para acelerar a digestão, diminuindo o tempo gasto pelo método. O 

método compreendeu três etapas: digestão, destilação e titulação. 

 (1) Digestão - o nitrogênio orgânico é reduzido a amônio, o qual é retido em solução, 

na forma de sulfato de amônio. Esta fase procedeu-se da seguinte maneira: 0,55g da mistura 

catalítica foi embalada junto a 0,1 g de lodo em papel filtro e colocada no fundo em tubos 

digestores. Em cada tubo foi adicionado 5 mL de H2SO4 concentrado. Na placa digestora a 

temperatura do digestor foi controlada e lentamente aumentada até uma temperatura de 

350°C. A digestão se completou quando o líquido permaneceu translúcido. Um branco foi 

preparado usando apenas mistura catalítica e H2SO4 concentrado com água destilada.  

(2) Destilação - o amônio foi deslocado por adição de uma base forte (NaOH a 40%) 

em um destilador microkjedahl.  

(3) Titulação – a determinação da amônia digerida, após destilação com vapor foi 

realizada usando uma solução de ácido bórico a 4%. O excesso da amônia foi determinado 



 

 

53 

 

por titulometria com uma solução padrão de ácido hidroclorídrico, fator 0,98 na presença de 

uma mistura de indicadores (verde bromocressol e vermelho metila). 

Equação 9:                         %N =
VHCl MHCl MAN

mamostra

æ

è
ç

ö

ø
÷100

 

em que: VHCl volume titulado do ácido; MHCl concentração em mol do ácido; MAN 

massa atômica do nitrogênio; mamostra massa da amostra do lodo de esgoto. 

 

4.2.5     Determinação do carbono orgânico total 

O Carbono Orgânico Total (COT) foi obtido a partir dos valores de Sólidos Voláteis 

Totais (SV) usando o fator de correção igual a 1,86 proposto por Pereira et al. (2006). Este 

fator de correção corresponde a uma média entre valores de 1,79 a 1,93 da estimativa do 

número de vezes que a massa orgânica é maior que a massa do carbono orgânico. Para este 

cálculo admitiu-se que a matéria orgânica é constituída em média de 52 a 58% de carbono 

(Luchese et al. 2002). A equação de correção encontra-se descrita abaixo: 

Equação 10:                         COT =
SVT

1,86  

em que:  SVT é o valor dos sólidos totais voláteis. 

 

4.2.6     Teor de metais pesados 

Os teores de metais pesados foram determinados após digestão das amostras do lodo 

em duplicatas, em meio ácido (HNO2, HCl e H2O2), pelo método EPA 3050B/1996. As 

concentrações dos metais foram determinadas por Espectrometria de Absorção Atômica 

(AAS), conforme o método EPA 7000B/2007 (USEPA, 1996; 2007). O método consiste em 

“abrir”, ou digerir, a amostra do lodo com a adição de acido nítrico, clorídrico e peróxido de 

hidrogênio. Após as digestões dos lodos foram feitas as leituras em um espectrofotômetro de 

absorção atômica GBC-AVANTA. 

 

4.2.7     Espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR) 
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O lodo e o carvão ativado foram analisados por espectroscopia vibracional na região 

do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). A radiação infravermelha corresponde 

à parte do espectro eletromagnético situada nas regiões do visível e das microondas. A região 

de maior interesse esta situada entre 4000 – 400 cm
-1

. 

A absorção na região do infravermelho é causada por movimentos rotacionais e 

vibracionais dos grupos moleculares e ligações químicas de uma molécula. A espectroscopia 

vibracional na região do infravermelho e muito utilizada para identificar grupos funcionais 

presentes na macromolécula. 

 

4.3     PREPARO DA AMOSTRA PARA PIRÓLISE 

O lodo coletado foi levado à estufa a 105°C por 30 horas para retirada de sua umidade. 

O lodo seco foi moído em moinho de facas e passado completamente em uma peneira com 

malha de 30 mesh (0,59 mm) a fim de se obter amostras pulverizadas. A Figura 13 apresenta a 

amostra de lodo de esgoto anaeróbio seco e pulverizado, usado nos experimentos. 

 

 

Figura 13 - Amostra de Lodo de esgoto aeróbio pulverizado, preparado para os ensaios 

de pirólise. 

 

 4.4     ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 
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As análises termogravimétricas das amostras de lodo de esgoto foram realizadas em 

um aparelho Shimadzu TG 50. O ensaio foi executado no intervalo de temperatura de 25 até 

1000°C, com massa de amostras de cerca de 50 mg, em cadinho de platina, em atmosfera de 

argônio, sob fluxo de 50 mL min
-1

, e taxa de aquecimento de 10°C min
-1

.  

 

 4.5     PIRÓLISE DO LODO DE ESGOTO 

A amostra do lodo foi seca a 105
o
C até massa constante. Em seguida o material foi 

pirolisado em forno tubular a uma taxa de aquecimento de 10 
o
C/min sob atmosfera inerte 

(argônio) até a temperatura final de 450
o
C. O lodo permaneceu nesta temperatura até 60 min. 

Este procedimento foi baseado no estudo termogravimétrico realizado neste estudo. 

Inseriu-se no reator de pirólise 10,00 g de lodo seco, que posteriormente teve a entrada 

principal selada. Através da saída lateral removeu-se o ar presente no interior do reator usando 

uma bomba de vácuo. O reator foi purgado e pressurizado com argônio, tendo a saída lateral 

lacrada. 

O reator de pirólise devidamente carregado foi inserido no forno previamente 

aquecido até as temperaturas e tempos reacionais estipulados para os experimentos.  

Os carvões gerados pelas amostras de lodo de esgoto foram nomeados da seguinte 

maneira: CES02, CES03, CES04, CES05, CES06, CES07 e CES08 respectivamente 

relacionadas às amostras de lodo de esgoto LES02, LES03, LES04, LES05, LES06, LES07 e 

LES08. 

 

4.6     CARACTERIZAÇÃO DO CARVÃO  

As amostras de carvão ativado foram caracterizadas por espectroscopia do 

Infravermelho, análise química elementar e isotermas de adsorção. 

4.6.1     Análise química elementar (carbono fixo, hidrogênio e nitrogênio) 

 

 

A análise elementar fornece o percentual em peso de carbono, hidrogênio e oxigênio. 

Os adsorventes foram caracterizados por análise elementar CHN em um aparelho Perkin 
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Elmer modelo 2400. O enriquecimento de carbono após a pirólise foi calculado pela equação 

11. Todos esses resultados foram obtidos após a produção do carvão por pirólise a 450 °C.  

D =
CT

COT
                       Equação 11 

em que CT é o teor de carbono total na amostra após pirólise determinada por CHN e 

COT é o teor de carbono orgânico na amostra de lodo de esgoto após a coleta na ETE Subaé.  

 

4.6.2     Análise textural por adsorção de nitrogênio 

A área superficial e o diâmetro de poros foram determinadas por adsorção de 

nitrogênio a baixa temperatura, cujo método utilizado foi Brunauer, Emmett e Teller (BET). 

Uma pequena quantidade de amostra após a secagem foi colocada no equipamento 

Quantachrome Autosorb I a uma temperatura de 77 K sob uma faixa de pressão de 8 a 925 

mmHg.  

 

 4.7     TESTES DE ADSORÇÃO 

O método utilizado para os testes de adsorção do carvão ativado para remoção de 

corante azul de metileno foi em banho finito, que foi conduzido da seguinte forma: 

Uma solução de estoque de 200 mL e com concentração de 400 mg L 
-1

 foi preparada 

por diluição com água destilada.  A adsorção foi realizada em balões de fundo chato de 50 mL 

contendo 10 mL de soluções de Azul de metileno com várias concentrações iniciais (50, 100, 

200, 300 e 400 mg L 
-1

 ). A quantidade de 0,04 g de carvão ativado, proveniente do lodo de 

esgoto, foi adicionado a cada balão e mantida a temperatura ambiente num agitador. Para 

estudos de equilíbrio, a experiência foi realizada durante 90 minutos para assegurar que o 

equilíbrio foi atingido.  

O tempo de adsorção foi definido por teste cinético para adsorção do azul de metileno 

sobre os carvões, em que avaliou o tempo de contato necessário para que o equilíbrio entre o 

material adsorvente e a solução fosse atingido. Os experimentos foram realizados em sistemas 

de banho finito em balões de fundo chato de 50 mL contendo 0,01 g (massa seca) de 

adsorvente e 10 mL de solução de azul de metileno. Os ensaios foram conduzidos por tempo 

pré-determinados em intervalos regulares variando de 10 minutos a 120 minutos.  
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Após os testes de adsorção todas as amostras foram centrifugadas por 20 minutos a 

fim de minimizar a interferência de pequenas partículas do carvão ativado. Foram 

determinadas as concentrações de azul de metileno nas soluções antes e após os testes de 

adsorção utilizando um espectrofotómetro UV-Vis de feixe duplo com especificação TU-

1880, com cubeta de vidro com 1 cm de caminho ótico com o seu comprimento de onda ( λ ) 

de 627 nm. As concentrações do corante pós testes foram determinadas pela curva de 

calibração obtida, sempre para cada amostra. Todas as experiências foram em duplicatas e 

apenas os valores médios foram relatados. A quantidade de azul de metileno adsorvido qe (mg 

g 
-1

 ) foi calculada pela Equação (9) :  

qe =
V Co -Ce( )

mc

                        Equação (9) 

em que qe é a capacidade de adsorção de azul de metileno por grama de carvão 

ativado; V é  o volume da solução utilizada nos testes de adsorção, Co é a concentração inicial 

do corante e CE  é a concentração após o teste de adsorção. 

Antes das medidas de absorbância no UV-VIS, foram realizadas diversas curvas de 

calibração para cada ensaio. A Figura 14 é uma curva representativa que foi empregada na 

determinação das concentrações de equilíbrio obtidas durante os ensaios laboratoriais com 

carvão CES02 proveniente da pirólise do lodo de esgoto, material precursor LES02. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

A
b

s
o

rb
â

n
c
ia

 (
%

)

Concentraçمo (mg/l)

Equation y = a + 

Adj. R-Squ 0,9993

Value Standard E

Absorbânc Intercep -0,026 0,00501

Absorbânc Slope 0,0862 0,00112

 
Figura 14 - Curva de calibração do Azul de Metileno. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894711001112#eq0005
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894705003165#eq1
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Para a curva de calibração a massa do sólido utilizada foi de (0,04 g), variando-se as 

concentrações de azul de metileno (0,8; 1,6; 3,2; 4,8; 8,0; e 12,0). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Neste tópico são apresentados e discutidos os dados experimentais relativos ao 

processo de estabilização do lodo de esgoto no leito de secagem, a produção de carvão por 

pirólise,  caracterização dos adsorventes e os ensaios de adsorção de azul de metileno. 

 

 5.1     CARACTERIZAÇÃO DO LODO DE ESGOTO  

A Tabela 7 apresenta os resultados da caracterização físico-química do lodo de esgoto 

da estação de tratamento de esgoto Subaé. 

 

Tabela 7 - Características físico-químicas do lodo de esgoto proveniente da ETE 

Subaé 

PARÂMETROS AMOSTRAS 

  LES02 LES03 LES04 LES05 LES06 LES07 LES08 

pH 6,9 

±0,3 

6,6 

±0,4 

6,7 

±0,0 

6,9 

±0,1 

7,1 

±0,3 

7,05 

±0,0 

7,1 

±0,2 

COT (%) 38,96 30,48 26,22 17,89 16,46 16,16 15,75 

Nitrogênio 

(g/Kg) 

3,8 

±0,14 

3,94 

±0,35 

4,47 

±0,12 

5,03 

±0,36 

6,04 

±0,1 

6,13 

±0,14 

7,13 

±0,25 

Nitrogênio (%) 0,38 

±0,014 

0,394 

±0,035 

0,447 

±0,012 

0,503 

±0,036 

0,604 

±0,01 

0,613 

±0,014 

0,713 

±0,025 

N/C
a 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 

Sólidos totais (%) 20,69 

±1,80 

26,67 

±0,91 

40,95 

±1,56 

26,99 

±0,04 

29,46 

±0,12 

31,71 

±0,84 

63,98 

±1,18 

Sólidos voláteis (%) 72,41 

±6,15 

54,86 

±1,21 

48,78 

±0,23 

33,29 

±0,35 

31,00 

±0,77 

30,06 

±2,07 

29,77 

±1,51 

Umidade (%) 84,89 

±1,32 

73,33 

±0,91 

59,05 

±1,56 

73,01 

±0,04 

70,54 

±0,12 

68,29 

±0,84 

36,02 

±1,18 

Os valores expressos são referentes às medias e seus desvios padrão das triplicatas. 
a
razão molar nitrogênio/carbono 

 

Ao longo do tempo a queda da umidade do lodo de esgoto no leito de secagem ocorreu 

de maneira gradativa durante o processo de secagem, Tabela 7. A amostra 04 apresentou uma 

recuperação desta umidade decorrente das precipitações frequentes do período das coletas 

(abril e junho), e esta umidade foi mantida em torno de 70% até a coleta da amostra LES07. 

No processo de decomposição da matéria orgânica, a umidade é um dos fatores que contribui 
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para atividade microbiológica, este fato pode ser considerado como interessante para o 

processo de estabilização. A assimilação de nutrientes para o desenvolvimento celular é 

favorecido quanto estes estiverem mais solubilizados no meio aquoso (ANDREOLI et al., 

2001(a)). Após 60 dias, amostra LES07, o teor de umidade diminuiu cerca da metade do valor 

inicial, nesta condição é indicado à remoção do lodo do leito de secagem para o tratamento 

e/ou destinação final. 

O valor do pH de 6,9 foi obtido no tempo 10 dias após a descarga, e não houve 

alteração significativa após o tempo de 60 dias no leito de secagem, com valor de 7,1. De 

acordo com Andreoli, (2001) e Fialho et al., (2005) a faixa ótima de pH para que os 

microrganismos estabilizem a matéria orgânica situa-se entre 5,5 e 8,5. Os autores ressaltam 

ainda que valores fora da faixa supracitada acima diminuem a eficiência do processo de 

estabilização do lodo, pois os microrganismos responsáveis pela degradação da matéria 

orgânica são susceptíveis a variações extremas de pH. Sendo assim, o lodo produzido na ETE 

Subaé mantém uma faixa de pH adequada para o tratamento biológico do esgoto e a 

estabilização do lodo.  

De acordo com a Tabela 7 e a Figura 15 os resultados do nitrogênio encontrados neste 

trabalho variaram de 0,38 % (3,8 g Kg
-1

) no tempo 10 dias a 0,713 (7,13 g Kg
-1

) em 60 dias. 

O teor de nitrogênio obteve uma tendência crescente ao longo do tempo. Estes resultados se 

aproximam dos relatados por Andreoli, Von Sperling e Fernandes (2001) que apresenta 

valores na faixa de 1,0 – 4,0 g/kg. No entanto, difere de Guedes et al., (2006) 18,66 g/Kg, Vaz 

(2000) com 26 g/kg e Silva et al., (2006) com 68,2 g/kg. O aumento da concentração do 

nitrogênio ao logo do período de retenção do lodo pode está relacionada ao fato de que a 

estabilização anaeróbia do lodo não favorece a remoção de amônia ou do gás nitrogênio, 

produtos que são formados nos processos aeróbios.   
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Figura 15 - Dinâmica do nitrogênio em função do tempo de retenção no leito de 

secagem. 

 

Kiehl (1985) e Fialho et al., (2005) colocam que há um aumento relativo no teor de 

nitrogênio em decorrência da liberação de gases e vapor d’água com a decomposição do 

material orgânico. 

 As diferenças nos valores das concentrações de nitrogênio encontrados pelos autores 

podem esta relacionada às diferenças entre os tipos de lodos pesquisados, como 

principalmente devido à origem do esgoto e tipo de tratamento adotado (aeróbio ou 

anaeróbio) (WONG et al., 2001). 

Nitrogênio é um nutriente fundamental para a formação de proteínas e ácidos 

nucléicos dos microrganismos responsáveis pela estabilização do lodo de esgoto, e se estiver 

presente em quantidade insuficiente no meio, os microrganismos encontraram dificuldades 

para estabilizar a matéria orgânica, pois não serão capazes de sintetizar material celular 

(Grady e Lim, 1980) por isso, torna-se um dos elementos mais importantes no processo de 

tratamento de esgoto e estabilização do lodo, (GRADY e LIM, 1980). 

Em relação ao carbono, geralmente, é o elemento em maior concentração nos lodos, o 

que evidencia a participação expressiva da fração orgânica na massa seca total, com teores de 

matéria orgânica (MO) entre 18 a 50% (BOYD et al., 1980). 
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Figura 16 - Gráfico da variação temporal do teor de carbono. 

 

Os resultados da caracterização química quanto ao teor de carbono, de acordo com a 

Figura 16, iniciou-se com 38,93 % para o tempo 10 dias em que permaneceu no leito de 

secagem, e sofreu uma redução para 15,75% no tempo corresponde a 60 dias. Este resultado é 

semelhante com os encontrados por Agustini e Onofre (2007) e Guedes et al., (2006) que 

encontraram, para 77 dias de retenção do lodo no leito de secagem 15,2 g/kg e 17,226 g/kg, 

respectivamente. Como esperado o carbono orgânico total (COT) tendeu para diminuir com o 

envelhecimento do lodo (GOVI, CIAVATTA e GESSA 1992). Estes resultados indicam que 

o processo de degradação da matéria orgânica continua ativo apesar da diminuição contínua 

da umidade. Isto acontece devido à volatilização da fração orgânica mais facilmente 

decomponível que, com a ação de microrganismos aeróbios e anaeróbios, é desprendida do 

lodo na forma de CO2 e CH4 respectivamente (VON SPERLING, 2005). 

Na Figura 17 é apresentado a evolução temporal da concentração de sólidos totais e 

sólidos totais voláteis do lodo de esgoto durante o período de estabilização do leito de 

secagem. 
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Figura 17 - Comportamento e evolução temporal das concentrações de ST e SVT. As 

linhas são somente guia para os olhos. 

 

Analisando a Figura 17, observa-se que o percentual de sólidos totais da massa “in 

natura” apresentou variação significativa, variando de 20,69% em 10 dias para 63,98 % em 

60 dias de tempo de detenção do lodo no leito de secagem, enquanto o percentual de sólidos 

totais voláteis variou de 72,41 % para 29,77%. Este resultado indica adequada eficiência no 

processo de desidratação no leito pelo aumento do teor de sólidos totais e diminuição dos 

sólidos totais voláteis muito provavelmente pela continuidade da decomposição no leito. 

A concentração de sólidos refere-se ao resíduo total presente no substrato, quer seja de 

origem orgânica ou inorgânica, e é um indicador da massa total a ser tratada. Como no 

processo anaeróbio a bioconversão só irá acontecer na fração, teoricamente, orgânica do 

substrato, que quanto maior a concentração de sólidos totais voláteis, maior, também, deverá 

ser a taxa de bioconversão do resíduo (LEITE & POVINELLI, 1999). 

Ainda segundo Kiehl, (1985) os sólidos totais voláteis (STV) são a massa com 

potencial real de biodegradação e que o mesmo é um dos parâmetros mais seguros para 

análise de estabilização de resíduos orgânicos. 

Os baixos teores de carbono pode comprometer o enriquecimento do carbono no 

processo de pirólise, no entanto, este parâmetro não deve ser avaliado isoladamente. A razão 

molar N/C pode indicar de modo indireto o grau de polimerização da matéria orgânica por 

estar relacionada inversamente com a razão molar de ácido húmicos e ácidos fúlvicos 

(HA/FA). O grau de polimerização da matéria orgânica durante o processo de estabilização do 
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lodo pode ser maior quanto maior for à razão HA/FA. Gásco et al., (2005) investigaram lodos 

com razões molares N/C variando de 0,06 a 0,12, e obtiveram maiores valores de áreas 

superficiais para carvões obtidos de lodos com razão N/C igual 0,12. Como observamos pela 

Tabela 7, os valores para razão N/C das amostras de lodos coletadas na ETE-Subaé são muito 

menores do que os apresentados pelos pesquisadores, no entanto, este valor aumenta com o 

envelhecimento do lodo de esgoto no leito de secagem. Este comportamento sugere que as 

amostras de lodo com idades maiores são mais adequados para preparação de adsorventes. 

Para os metais pesados, suas concentrações diminuíram em relação ao tempo em que o 

lodo permaneceu no leito de secagem. Como os metais não são degradáveis esperava-se que 

suas concentrações permanecessem constantes em função do tempo de permanência do lodo 

no leito de secagem. De acordo com a Tabela 8, os valores encontrados nesta pesquisa estão 

abaixo dos recomendados pelo CONAMA 375 de 2006. 

Com relação aos resultados da concentração de metais no lodo da ETE Subaé com as 

concentrações obtidas em outros lodos estudados pelos autores (GUEDES et al., 2006; 

AGUSTINI e ONOFRE, 2007; WANG et al., 2008;WONG et al., 2001), observou-se que, os 

resultados encontrados por esta pesquisa encontrou-se abaixo dos encontrados pelas 

pesquisadores mencionados acima e que de forma semelhante, o estudo de Guedes et al. 

(2006) encontrou valores extremamente baixos de Cd. Todavia, no geral, todos os autores 

encontraram valores mais elevados em relação aos dados desta pesquisa, as maiores 

diferenças foram encontradas nas concentrações Cu, Pb, Ni e Zn. Estas diferenças podem ser 

atribuídas à origem do esgoto e pela contribuição de esgotos industriais aos esgotos 

domésticos, ANDREOLI, (2001). 
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Tabela 8 - Concentração dos metais pesados em tempos diferentes. 

METAIS AMOSTRA (mg/kg) CONAMA(mg/kg)* 

  LES02 LES08  

Chumbo 210±40 12±1,0 300 

Cromo 102±12  41±1,2 1000 

Manganês  236 ±9,0 91 ±12,0  

Cobre 675 ±63,0 713 ±25,0 1500 

Níquel  70,3±34,0 39±10,0 420 

Zinco 1190±150,0 696±55,0 2800 

Cádmio Traços Traços 39 

*valores  máximos permitidos no Brasil em lodos de esgoto 

 

A pirólise dos lodos pode promover a vitrificação ou sinterização que tem por objetivo 

imobilizar componentes inorgânicos dentro de uma estrutura amorfa do adsorvente. 

De acordo com Mendez et al., (2005) que produziu carvão ativado a partir do lodo de 

esgoto, verificaram que a lixiviação dos metais do adsorvente diminui com o incremento da 

temperatura da pirólise. Em outro estudo, Gascó et al., (2005), constatou que mesmo o lodo  

contendo metais pesados, os adsorventes gerados podem ser resistentes a lixiviação natural 

(GASCÓ et al., 2005).  

A Tabela 9 mostra alguns diferentes grupos funcionais presentes na superfície de um 

carvão ativado e suas respectivas bandas de absorção (FIGUEIREDO et al., 1999 APUD 

LEMOS, 2010). 
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Tabela 9  -  Grupos funcionais e seus respectivos comprimentos de onda. 

Comprimento de onda 

(cm
-1

) 
Grupo funcional 

2600-3000 C-H (estiramento) 

1585-1600 
C=C aromático 

(estiramento) 

1000-1220 C-OH (estiramento) 

1120-1200 

1665-1760 
Ácidos carboxílicos 

1160-1200 

2500-3620 
O-H 

1100-1500 

1590-1600 

Carbonatos, carbonatos e 

Carboxílicos 

1049-1276 Álcoois 

 

As amostras dos lodos LES02, LES03 e LES04 foram caracterizados por 

espectrometria de absorção no infravermelho. Os espectros não mostram diferenças 

significativas entre as três amostras de carvões representadas na Figura 18 - Espectro de 

infravermelho para os carvões LES02, LES03 e LES04, sugerindo que o tempo de 

envelhecimento do lodo não influenciou na composição superficial dos carvões.  

Observa-se que para os três espectros, praticamente, não há diferenças entre os picos, 

que se mantêm nas mesmas regiões. 
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Figura 18 - Espectro de infravermelho para os carvões LES02, LES03 e LES04 
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De acordo com a Figura 18 a banda de absorção na região de ≈ 3.750 cm
-1

 pode ser 

atribuída SiOH (Mocelin,2007), já a região de ≈ 3300-3500 cm
-1

 pode ser atribuída aos 

estiramentos de OH das moléculas de H2O. A largura da banda sugere que são provenientes 

das ligações de hidrogênio. Na região em ≈ 2900 cm
-1

, as absorções podem ser atribuídas à 

ligação C-H de hidrocarbonetos alifáticos. Na região de ≈1800 – 1540 cm
-1

 pode ser associada 

aos estiramentos C=O em carbonilas, ácidos carboxílicos e lactonas (AHMEDNA et al., 

2000).  Na região ≈1000-1200 o estiramento ocorre pelo C-O-C. 

As intensas bandas entre 1000 cm-1 e 1250 cm-1 são características de estiramento 

assimétrico de Si–O–Si. A deformação de modo de vibração da ligação Si–O é indicada na 

banda 545 cm-1.16 A intensidades destas bandas em todas as amostras de lodo de esgoto 

confirmam a presença de grande quantidade de silicatos (areia) decorrente da baixa eficiência 

da ETE-Subaé no tratamento preliminar que permite o carregamento de partículas inorgânicas 

para o reator UASB. 

Em relação ao tempo de retenção em que as amostras de lodo permaneceram no leito 

de secagem, não houve influencia na composição dos grupos superficiais dos carvões 

analisados, conforme expostos no F.T.I.R, Figura 22. 

 

 5.2     OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO 

 

5.2.1     Análise química elementar 

Na Tabela 10 são apresentados os valores médios da análise química elementar dos 

constituintes principais das amostras dos adsorventes produzidos. Foi feita a análise elementar 

para determinar as concentrações de C, N e H que estão expressos em termos percentuais em 

relação ao peso total das amostras. As análises foram feitas em duplicatas e são apresentados 

seus valores médios com seus respectivos desvios padrão.  
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Tabela 10 - Resultados da análise elementar dos adsorventes  

Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão das duplicatas. 

 

Observa-se, pela Tabela 10 que o tempo em que o lodo permaneceu no leito de 

secagem não influenciou significativamente nos teores de seus constituintes (carbono, 

hidrogênio e nitrogênio) presentes nas amostras de carvões ativados. Para todas as amostras 

estudadas seus valores encontram-se muito abaixo dos encontrados pela literatura, que são 

evidenciados na Tabela 11. 

 

Tabela 11        - Resultados de analise elementar de carvões ativados de diferentes 

autores 

AMOSTRA %C %H %N 

CA (lodo)* 39,9 

 

4,4 

 

1,9 

 

CA (lodo)** 28.64 ± 0.81 0.70 ± 0.05 3.23 ± 0.35 

CA (lodo)*** 13,7 e 59,5 - 18,6 

CA (lodo)**** 27 e 44.93 - - 

CA comercial* 
88,0 

 

0,5 0,5 

 
Fonte: *Chen et al., 2002, ** Otero et al, 2003, *** Mocelin, 2007, **** Gasco et al., 2005 

 

AMOSTRA %C - CT %H %N 

CES02 
7,24 ±0,08 0,29 ±0,07 0,68 ±0,04 

CES03 6,48 ±0,54 0,22 ±0,06 0,64 ±0,09 

CES04 6,18 ±0,84 0,30 ±0,04 0,52 ±0,06 

CES05 6,01 ±0,44 0,22 ±0,01 0,46 ±0,0 

CES06 5,94 ±0,88 0,20 ±0,08 0,48 ±0,08 

CES07 7,32 ±0,08 0,20 ±0,02 0,58 ±0,01 

CES08 7,27 ±0,18 0,30 ±0,01 0,66 ±0,05 
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Em relação ao carbono, hidrogênio e nitrogênio, os valores encontram-se muito abaixo 

dos encontrados pelos autores mostrados Chen et al., (2002), Otero et al., (2003) e Mocelin, 

(2007), Tabela 11. Isto ocorreu muito provavelmente devido a ineficiência do sistema 

preliminar da ETE Subaé, que causa o carreamento de partículas inorgânicas (areia, silte e 

argila) para o interior do Reator UASB e é misturado e depositado, juntamente com o lodo de 

esgoto. 

Considerando que os teores de carbono orgânico total foram muito baixos para todas 

as amostras secas de lodo de esgoto, o enriquecimento do carbono após pirólise foi 

determinado para melhor avaliar o seu potencial como material precursor do carvão ativado. 

A Figura 19 apresenta o enriquecimento do carbono (D%) em função da razão molar N/C. 

Não obstante a baixa variação entre as razões molares N/C em função das idades de 

envelhecimento do lodo de esgoto, o perfil da curva na Figura 19 reflete o aumento do 

enriquecimento do carbono para amostras com maior razão molar N/C. A correlação destes 

parâmetros confirma que as amostras de lodo com maior tempo de retenção no leito de 

secagem são mais adequados para preparação de adsorventes. 
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Figura 19 – Enriquecimento de carbono (% D) em função da razão molar N/C. 
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 5.2.2     Análise térmica  

A análise termogravimétrica (TG) foi realizada para verificar a perda de massa em 

função do aumento da temperatura sob atmosfera inerte. A escolha da temperatura na 

produção do carvão foi baseada na análise destas curvas termogravimétricas. 

As amostras selecionadas para as análises termogravimétricas foram as LES02, 

LES05, LES07 e LES08 conforme apresentada na Figura 20 - Curvas de TG das amostras de 

lodo (LES02, LES05, LES07 e LES08) 

A Figura 20 representa a quantidade de massa perdida, em porcentagem, pelo lodo de 

esgoto quando o mesmo é aquecido a uma temperatuda, que varia de maneira crescente, de 25 

a 1000 °C com uma taxa de aquecimento de 10°C por minuto em atmosfera de argônio.  

Observa-se nos termogramas, Figura 20, para as quatro amostras de lodo, que existe 

uma tendência geral de decomposição térmica para todas as amostras, no entanto as perdas de 

massa sofreram diferenças. Para a faixa de temperatura de 0 até 160 °C as perdas de massa 

foram de aproximadamente de 1 a 2% para as amostras LES07 e LES08 e 4 a 6% LES02 e 

LES05; entre 200 a 540 °C houve a perda de massa de aproximadamente 16% para os lodos 

LES07 e LES08 e 26% para o LES02 e 23% para o LES05; e entre o intervalo de 600 a 1000 

°C as perdas de massa aconteceram de maneira mais suave quase não ocorrendo variações em 

suas massas, para todas as amostras. Em relação às amostras a LES02 foi a que sofreu maior 

redução de massa, o que pode explicar isto é o fato de possuir um maior teor de fração 

orgânica volátil que ao ser aquecida ocorre o maior desprendimento dos compostos voláteis.    
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Figura 20 - Curvas de TG das amostras de lodo (LES02, LES05, LES07 e LES08). 
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As perdas de massa ocorreram em três etapas de degradação.  Até 160
o
C a perda de 

massa pode ser atribuída a perda de água e voláteis; acima de 160
o
C e abaixo de 500

o
C perda 

de matéria orgânica; e acima de 500
o
C a liberação de compostos inorgânicos. Esta tendência é 

reforçada pelos autores Font et al., 2001; Gómez-Rico et al., 2005; Zhu et al., 2007 que 

através de seus estudos verificaram que o comportamento térmico bastante semelhante aos 

apresentados por este estudo que esta evidenciado na Figura 20. 

Para Font et al., 2001; Gómez-Rico et al., 2005; Zhu et al., 2007, a perda de massa do 

lodo segue a tendência de: 

- até temperatura de 160
o
C, ocorrem reações de desidratação, perda de água e espécies 

fisiossorvidas; 

- de 0 a 1000
o
C, ocorrem vários estágios de decomposição térmica – o primeiro 

devido(entre 160 e 350
o
C), principalmente, à decomposição de uma fração pequena da 

amostra, ou seja,  de material biodegradável com cadeia molecular mais curta e compostos 

semivoláteis; o segundo (entre 230 a 450-500
o
C) devido à decomposição de uma fração maior 

intermediária, podendo ser referente a polímeros orgânicos presentes provenientes da 

estabilização (oxidação bioquímica) do lodo ou polímeros provenientes do lodo gerado no 

processo de tratamento; e por último, acima de 500
o
C, ocorre a decomposição de outra fração 

pequena, de material de difícil biodegradabilidade, como celulose ou similares, e  à medida 

que  a temperatura aumenta ocorre a oxidação das cinzas e redução de materiais inorgânicos.  

O comportamento térmico da amostra LES02 e LES05, são semelhantes e, apresentam 

uma maior decomposição em relação as amostras LES07 e LES08, que apresentam menores 

perda de massa em relação ao aumento da temperatura. Comportamento que pode ser 

atribuído ao tempo em que as amostras permaneceram no leito de secagem pois os lodos mais 

novos possuem maiores teores de material volátil o que provoca uma maior perda de massa 

com o aumento da temperatura.  

A temperatura ótima para realização da pirólise está entre 450 e 500
o
C. Assim, foi 

selecionada a temperatura de 450ºC para a pirólise do lodo, visto que ambas não 

apresentavam diferenças expressivas nas perdas de massa e que a utilização de temperaturas 

maiores proporcionaria um maior gasto energético com a queima do material. 
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A Figura 21 apresenta uma amostra de Lodo seco e pulverizado a ser pirolisado. Já na 

Figura 22, temos, a mesma amostra de lodo pirolisada a temperatura de 450°C, observa-se 

mais facilmente, uma coloração escura, tipica de carvão, sugerindo que houve a formação de 

carvão. 

 

                   

Figura 21 – LES02 seco antes da pirólise            Figura 22 – CES02 a 450°C. 

 

5.2.3     Análise Textural por Adsorção de Nitrogênio 

Análise textural por adsorção de nitrogênio foi realizada na amostra CES02. A 

isoterma de adsorção é apresentada na Figura 23: 
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Figura 23 – Isoterma de adsorção de nitrogênio do carvão ativado CES02. 
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O perfil da curva se assemelha ao Tipo IV da classificação das isotermas propostas por 

Brunauer (LOWEEL et al., 2004) típicos para materiais mesoporosos. Estas isotermas 

apresentam condensação capilar em mesoporos e histerese. No entanto, a adsorção a baixas 

pressões não segue o esperado para o Tipo IV que seria um formato côncavo indicando 

preenchimento de microporos e completa formação da monocamada. Este perfil sugere que o 

material seja mesoporo, com baixo volume de microporos, e condensação capilar em 

mesoporos secundários pelo comportamento assintótico da isoterma acima de P/Po igual 0,8.  

A área superficial obtida pelo método BET foi de 38,98 m
2
/g e o diâmetro de poros 

16,69 nm, típico para materiais mesoporosos. 

 

5.2.4     Isotermas de adsorção 

Os carvões ativados obtidos em diferentes estágios de estabilização do lodo de esgoto 

da ETE-Subaé foram testados na adsorção do azul de metileno. Para determinar as isotermas 

de adsorção, a concentração inicial do corante variou de 50 a 400 ppm. O processo de 

adsorção foi estudado sem controle de pH da fase aquosa. Os valores de pH das suspensões 

carvão/corante após a adsorção ficaram em torno de 7,2.  

O tempo de adsorção foi definido a partir do carvão CES08 obtido da amostra de lodo 

mais estável, LES08. A cinética foi conduzida a partir de uma solução de concentração inicial 

igual a 400 ppm, e o tempo variou de 10 a 120 minutos. A Figura 24 mostra que a partir de 60 

minutos a quantidade adsorvida atinge um valor de equilíbrio, mantido até os 120 minutos do 

processo. A partir da cinética do CES08, o tempo de 90 minutos foi estabelecido para 

obtenção das isotermas de adsorção. 
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Figura 24 – Estudo cinético do carvão CES08 em soluções aquosas de azul de 

metileno. 
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Figura 25 – Isotermas de adsorção em soluções aquosas de azul de metileno das das 

amostras dos carvões ativados CES02 e CES03. 
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Figura 26 – Isotermas de adsorção em soluções aquosas de azul de metileno das das 

amostras dos carvões ativados CES04 e CES05. 
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Figura 27 – Isotermas de adsorção em soluções aquosas de azul de metileno das das 

amostras dos carvões ativados CES06, CES07 e CES08. 
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As isotermas de adsorção obtidas sob estas condições experimentais estão 

apresentadas nas Figuras 25 a 27, onde a quantidade de azul de metileno adsorvida (q, mg g
-1

) 

é plotada contra a concentração de equilíbrio (Ce, mg L
-1

). As isotermas de adsorção dos 

carvões ativados apresentaram um aumento na capacidade de adsorção nas concentrações 

iniciais, indicando afinidade entre o corante e o adsorvente; e uma tendência para formação de 

um platô, sugerindo que a capacidade máxima de saturação na monocamada foi atingida, 

Figuras 25 a 27. Este comportamento é mais evidente para as amostras CES06 a CES08, 

Figura 27. As diferentes formas destas curvas de equilíbrio podem indicar diferentes 

estruturas de poros compatíveis com o grau de estabilização do lodo de esgoto. 

Os dados experimentais de adsorção foram ajustados aos modelos de Langmuir e 

Freundlich para estabelecer a correlação mais adequada conforme apresentado na Tabela 12.  

O ajuste da Isoterma de Langmuir permite calcular a quantidade máxima adsorvida do 

azul de metileno. Tais resultados mostram que os adsorventes de lodo de esgoto sanitário 

possuem elevada capacidade de adsorção e adequaram-se aos modelos de Langmuir e de 

Freundlich. No entanto, o modelo de Langmuir ajustou-se melhor aos dados obtidos de 

acordo com os coeficientes de correlação (0,9966≥R
2
≥0,9593) em relação à Freundlich 

(0,9886≥R
2
≥0,8723). 

O fato da isoterma de Langmuir se ajustar melhor aos dados experimentais pode 

evidenciar uma distribuição homogênea de sítios ativos sobre a superfície do carvão, uma vez 

que a equação de Langmuir assume que a superfície seja homogênea, e que a adsorção 

acontece em monocamada, (BULUT e AYDIN, 2006; QADA et al., 2006). 

As constantes de adsorção dos carvões ativados, para os modelos de Langmuir e 

Freundlich, em conjunto com os coeficientes de correlação (R
2
) são apresentados na Tabela 

12. 
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Tabela 12 parâmetros das isotermas de Langmuir e Freundlich e seus respectivos 

coeficientes de correlação (R
2
). 

 Langmuir Freundlich 

 KL(L mg) qm (mg g) RL R
2 

KF (L g
-1

) n R
2 

CES02 0,10 16,53 0,29 0,9946 7,67 7,52 0,9886 

CES03 0,05 21,65 0,46 0,97575 6,89 5,45 0,9212 

CES04 0,04 21,10 0,21 0,9593 8,97 6,64 0,8723 

CES05 0,04 23,36 0,31 0,9853 7,72 5,65 0,9224 

CES06 0,07 23,96 0,25 0,9896 9,51 6,83 0,9498 

CES07 0,07 22,94 0,26 0,9943 7,30 5,01 0,9763 

CES08 0,06 22,68 0,39 0,9966 6,64 4,69 0,9819 

 

Os resultados mostraram que, embora tenha havido variações nos parâmetros de 

adsorção, os resultados ficaram dentro da faixa ótima preconizada em que o processo de 

adsorção é considerado favorável. No entanto, ao correlacionar o tempo de detenção (tempo 

em que o lodo permaneceu no leito de secagem para a produção dos adsorventes), pode-se 

inferir que a amostra CES02 e CES03 referente ao tempo 10 e 18 dias adsorveram menos que 

as demais amostras e que a partir da amostras CES05 (32 dias) os valores de adsorção foram 

mais superiores e permanecem quase que constante, sugerindo que o tempo ideal para a 

retirada do lodo do leito de secagem para produção de carvão seja a partir do tempo referente 

a amostra CES05. 

No que diz respeito ao modelo de Langmuir, o qm define o capacidade máxima do 

adsorvente (Otero et al., 2003), quanto mais alto for o valor de qm maior é a capacidade de 

adsorção do adsorvente para com o azul de metileno. Observa-se na Tabela 12 que a amostra 

CES02 obteve o menor valor (16,53 mg/g) e a amostra CES06 a maior (23,36 mg/g), isto 

sugere que o tempo em que a amostra base (amostra de lodo de esgoto que deu origem ao 

carvão ativado) permaneceu no leito de secagem pode ter influenciado na qualidade do carvão 

produzido, observado pelas quantidades do corante azul de metileno adsorvido pelos 

adsorventes, que foram maiores a partir da amostra CES05, CES06, CES07 e CES08 com 

23,26; 23,36; 22,94 e 22,68, respectivamente. 

Autores como Rozada et al., (2006) encontrara um qm 10,34 mg/g para lodo do 

pirolisado sem ativação. Já Mocelin, (2007) encontrou seu melhor resultado um qm 33,78 
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mg/g para um lodo com ativação, bem próximo do encontrado por Otero et al., (2003) 31,65 

mg/g. Em outro estudo Rozada et al., 2007 encontrou 16,6 mg/g. Estes diferentes valores para 

o qm podem estar associados as diferentes matérias primas utilizadas na produção dos 

adsorventes como do processo operacional da pirólise e ensaios de adsorção e principalmente 

o processo de ativação do carvão, SMITH et al., (2009). 

Um fator que pode exercer grande influencia no processo de adsorção pode estar 

associado à presença de determinados grupos funcionais nas superfícies, pois a superfície 

desempenha um papel importante no mecanismo de adsorção dos corantes, VARGAS et 

al.,(2011). Para o autor, este mecanismo foi subdividido em quatro, evidenciados na Figura 

28. Cita-se as interações eletrostáticas como mecanismo I, que ocorre quando o adsorvato e o 

adsorvente possuem cargas diferentes o que viabiliza a atração entre as partes. A formação de 

ligação de hidrogênio como mecanismo II ocorre quando há uma interação entre átomos de 

hidrogênio com átomos de elementos altamente eletronegativos como, oxigênio, flúor e 

nitrogênio, de forma que o hidrogênio sirva como "elo" entre os átomos com os quais 

interage. O mecanismo III é o doador e aceitador de elétrons, ocorre quando o elétron é 

transferido espontaneamente de um centro “doador” que pode ser, por exemplo, + (NH2), + 

(OH), + (CH3) para um centro “receptor”, por exemplo, -(NO2), -(CN), -(CHO) (SILVA, 

2010). E por fim a interação de dispersão como mecanismo IV, esta interação acontece 

quando compostos apolares interagem. O contato de uma molécula com a outra faz com que 

apareça uma força atrativa muito fraca que pode ser vista como uma interação dipolo 

induzido-dipolo induzido. Isto é, são as polaridades das duas moléculas em contato é que irão 

determinar a força de tal interação. 
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Figura 28 – esquema dos mecanismos de adsorção 

Fonte: VARGAS et al.,(2011) 

 

Outros parâmetros importantes que ajudam a entender melhor o fenômeno de adsorção 

para o modelo de Langmuir são o “b” que se relaciona a energia de adsorção entre o corante e 

o adsorvente.  E o “RL”, fator de separação, que é calculado a partir do “b”, e pode ser 

utilizado para verificar se a adsorção no sistema estudado é desfavorável (R L  > 1), linear 

(R L  = 1), favorável (0 <  R L  <1) ou irreversível (R L  = 0), (VARGAS et al., 2011). Na faixa 

de concentração estudada (50, 100, 200, 300 e 400 mg L 
-1

 ), os valores entre 0,21 e 0,46 para 

o “R L” indicam adsorção favorável para todos os carvões ativados. Ainda, a diminuição 

em “R L” com um aumento na concentração inicial indica que a adsorção é mais favorável 

para concentrações elevadas, VARGAS et al.,(2011). 

Os resultados de “RL”, encontrados nesta pesquisa, são muitos parecidos com os 

encontrados por Mocelin, (2007) que encontrou na entre 0,27 a 0,89. 

Desta forma, observa-se com base no parâmetro “RL”, que, para a adsorção do azul de 

metileno, todos os carvões ativados apresentaram valores entre 0 e 1, evidenciando que o 

processo de adsorção foi favorável para todos os carvões produzidos. Este resultado sugere 

que o tempo em que a amostra base de lodo que permaneceu no leito de secagem não 

influenciou no processo de adsorção, embora tenha influenciado nas capacidades máximas 
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adsorvidas dos carvões. De maneira geral todos os adsorventes apresentaram bons resultados 

e com o fenômeno de adsorção favorável. 

Em relação à isoterma de Freundlich observa-se que de acordo com coeficiente de 

correlação, R
2
, os valores encontrados foram mais baixos que os de Langmuir, Tabela 12, 

indicando que o pior ajuste aconteceu para o modelo de Freundlich. 

A isotérmica de Freundlich é uma equação empírica que pode ser usado para sistemas 

heterogêneos e com interações entre as moléculas adsorvidas, VARGAS et al., 

(2001). O  parâmetro “n”, conhecido como o fator de heterogeneidade, pode ser usado para 

indicar se a adsorção é linear (n = 1), se é um processo químico (n  <1), ou se um processo 

físico é favorável (n > 1).  

Os valores de “n” situados entre 1 e 10 para todos os carvões sugerem adsorção física 

favorável (QADA et al., 2006). 

De acordo Stachiw et al., (2006) a constante “n” indica a eficiência do processo de 

adsorção, e deve ser sempre maior que 1, e quanto mais próximo de 10, mais favorável será o 

processo de adsorção. Os resultados desta pesquisa permaneceram todos entre 4,69 a 7,52, o 

que sugere que todos os carvões obtiveram bons resultados. 

 Tais resultados são parecidos, porém superiores, aos encontrados por diversos autores 

como: Calvo et al., (2001)  encontraram n igual a 5,09; Rozada et al., (2005) que encontraram 

n igual a 5,579; Rozada et al., (2007) que encontraram 5,32 e Mocelin, (2007) que encontrou 

na faixa de 1,73 a 3,29. Estes resultados evidenciam que, mesmo tendo melhor ajuste ao 

modelo de Langmuir, o modelo de Freundlich também obteve um bom ajuste. 

Outro parâmetro importante é o “KF“. Para isoterma de Freundlich observa-se que 

quanto maior for o valor de “KF“, maior é a capacidade do carvão ativado reter o adsorvato.  

Os valores de “KF“ encontrados por esta pesquisa são bem próximos aos encontrados por 

Mocelin, (2007) que obteve um valor de “KF“ = 9,49, e mais elevados aos encontrados por 

Rozada et al., (2005) que relataram 5,32, e Calvo et al., (2001) que encontraram 5,33. Estas 

diferenças podem estar associadas às condições operacionais dos testes de adsorção, as 

condições de pirólise ou ainda a matéria prima escolhida para a produção do carvão.  

Observando-se a influencia do tempo de retenção do lodo no leito de secagem na 

síntese dos carvões e comparando-se com suas capacidades de adsorção, nota-se que a partir 
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da amostra CES04 as capacidades de adsorção foram maiores. Este resultado sugere que o 

tempo de envelhecimento no leito influencia nas propriedades de adsorção neste materiais.  
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6 CONCLUSÃO  

O lodo de esgoto, retirado como excesso dos reatores UASB da Estação de Tratamento 

de Esgoto Subaé (ETE-Subaé), é rico em silicato como demostrado pelos baixos teores de 

carbono e nutrientes, e os resultados da espectrometria no infravermelho.  

A estabilização do lodo de esgoto da ETE-Subaé se completa no leito de secagem com 

concentração de nutrientes apesar da baixa relação molar N/C. As amostras com maiores 

razões molares N/C são àquelas com maiores idades de envelhecimento no leito. 

A análise termogravimétrica das amostras de lodo de esgoto gerou informações que 

possibilitaram determinar e escolher a temperatura ótima de pirólise, a fim de potencializar a 

formação de carvão ativado. De acordo com esta análise foi selecionada a temperatura de 

450ºC, com taxa de aquecimento de 10°C/min e tempo de queima fixado em 60 min. O 

processo de pirólise favoreceu ao enriquecimento do carbono apesar de sua pequena 

quantidade inicial confirmado pela análise elementar CHN.  

A isoterma de adsorção do carvão gerada a partir da amostra LES02 se assemelha ao 

Tipo IV pela classificação de Brunaeur indicando grande quantidade de mesoporos. A área 

superficial BET foi de 38,98 m
2
/g, um valor baixo quando comparado com carvões 

comerciais. 

Os ensaios de adsorção mostraram que os carvões produzidos por ativação física do 

lodo de esgoto da ETE-Subaé são adsorventes potenciais para remoção de corantes em 

efluentes líquidos.  

A análise do processo de adsorção nas amostras dos carvões ativados sob os modelos 

de Langmuir e Freundlich, usando o azul de metileno como adsorvato, indicou que os 

melhores ajustes ocorreram ao modelo de Langmuir para todas as amostras.  

Os coeficientes de correlação mostram que a isoterma de Freundlich não é o modelo 

mais adequado para descrever a adsorção do azul de metileno nos adsorventes preparados 

neste trabalho. Entretanto, os ajustes conseguidos para os carvões CES07 e CES08 e os 

valores de 1/n confirmam a heterogeneidade destes materiais. 

Os melhores resultados de adsorção são das amostras que permaneceram mais tempo 

no leito de secagem, após 60 dias de retenção. Considerando os resultados da adsorção, a 

quantidade de corante adsorvido, o grau de enriquecimento de carbono e a razão molar N/C, a 

melhor amostra para preparar carvão ativado da ETE-Subaé é o lodo LES08.  
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Tais resultados mostram que as potencialidades do emprego do lodo de esgoto 

sanitário como alternativa para produção de novos materiais, em especial adsorventes, pode e 

deve ser utilizado, dando assim uma utilização mais nobre para este subproduto indesejável e 

com muitas restrições de uso.  
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7  TRABALHOS FUTUROS 

 

 Variar as condições de pirólise para verificar a influencia destas condições nas 

características estruturais do adsorvente; 

 

 Realizar estudos utilizando outros adsorvatos para verificar a eficiência dos 

adsorventes obtido do lodo de esgoto; 

 

 Ativar os adsorventes de lodo de esgoto empregando técnicas variadas como 

ativação física e química; 

 

 Estudo da viabilidade econônima da produção dos adsorventes obtidos do lodo 

de esgoto. 
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