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Resumo da Dissertação apresentada ao PPGECEA/UEFS como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre (M.Sc.)  

 

APLICAÇÃO DO LODO DE ESGOTO NA REMOÇÃO DE CÁDMIO EM 

SISTEMAS AQUOSOS 

 

Vanessa Mendonça Beserra 

Setembro/2019 

 

Orientadora: Drª Tereza Simonne Mascarenhas Santos 

Programa: Engenharia Civil e Ambiental 

 

Diversos adsorventes têm sido produzidos a partir do lodo de esgoto pelas 

vantagens técnicas e econômicas. No entanto, para aplicação desses materiais em 

processos de adsorção ou catálise, suas propriedades devem ser aperfeiçoadas por 

tratamentos térmicos ou químicos. Esses tratamentos geralmente possuem metodologias 

complexas e os resíduos secundários gerados durante a produção que podem causam 

problemas ambientais. O objetivo desse trabalho é aplicar o lodo de esgoto doméstico 

como adsorvente realizando mínimas interferências no material e utilizá-lo na remoção 

de cádmio. O lodo seco foi lavado com água e com ácido clorídrico, resultando nos 

adsorventes VB01 e VB02, respectivamente.  Os adsorventes foram caracterizados por 

análise térmica (TG), análise elementar (EDX), difração de raios X (DRX) e potencial 

de carga zero (PCZ). Os testes de adsorção mostraram que o melhor adsorvente para a 

adsorção de cádmio foi o VB01 e a quantidade máxima adsorvida por esse adsorvente 

foi 19,5 mg g
-1

. O modelo cinético de Elovich e o modelo de adsorção de Freundlich se 

ajustaram melhor aos dados experimentais, sugerindo adsorção por quimissorção e 

heterogeneidade da superfície do material. A partir dos resultados, conclui-se que o 

adsorvente preparado a partir da lavagem do lodo de esgoto seco com água destilada é 

eficiente na remoção de cádmio. 
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Abstract of Dissertation presented to PPGECEA/UEFS as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master (M.Sc.)  

 

 

APPLICATION OF SEWAGE SLUDGE FOR CADMIUM REMOVAL  

IN WATER SYSTEMS 

 

Vanessa Mendonça Beserra 

September/2019 

 

Advisor: Tereza Simonne Mascarenhas Santos 

Department: Civil and Environment Engineering 

 

Several adsorbents have been produced from sewage sludge for their technical 

and economic advantages. However, for the application of these materials in adsorption 

or catalysis processes, their properties must be improved by thermal or chemical 

treatments. These treatments often have complex methodologies and secondary residues 

generated during production that can cause environmental problems. The objective of 

this work is to apply the sewage sludge as adsorbent making minimal interference in the 

material and use it to remove cadmium. The dried sludge was washed with water and 

hydrochloric acid, resulting in adsorbents VB01 and VB02, respectively. The 

adsorbents were characterized by thermal analysis (TG), elemental analysis (EDX), X-

ray diffraction (XRD) and zero charge potential (PCZ). Adsorption tests showed that the 

best adsorbent for cadmium adsorption was VB01 and the maximum amount adsorbed 

by this adsorbent was 19.5 mg g
-1

. Elovich's kinetic model and Freundlich's adsorption 

model fit better with the experimental data, suggesting chemisorption adsorption and 

material surface heterogeneity. VB01 adsorbent is efficient at removing cadmium.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção de lodo de esgoto no Brasil é estimada entre 150 e 220 mil toneladas 

por ano, uma quantidade que varia de acordo com a carga orgânica e com o tipo de 

tratamento usado para tratar o esgoto. Uma vez seco e estabilizado, o lodo pode ser 

utilizado em diversas atividades, como na recuperação de solos degradados, fertilização 

orgânica, na construção civil e na produção de adsorventes capazes de remover 

poluentes de meios líquidos. 

A qualidade e desempenho do adsorvente produzido com o lodo de esgoto estão 

relacionados com sua estrutura porosa e área superficial. Essas características estão 

associadas às propriedades físicas e químicas desejadas para a adsorção de 

determinados poluentes e podem ser manipuladas alterando os parâmetros de ativação, 

como o tipo e a sequência de ativação (física ou química), o agente ativador, a 

temperatura de ativação e a razão entre a quantidade do agente ativador e do material 

precursor de ativação (HADI et al., 2013). Dessa forma, o processo produtivo dos 

adsorventes se torna complexo, além disso, as técnicas utilizadas para os tratamentos 

consomem matéria prima e lançam resíduos que contaminam o ambiente. 

No tratamento térmico é utilizada grande quantidade de energia para o 

aquecimento do material com o objetivo de remover o material volátil. No final do 

processo, os gases provenientes dos poluentes aderidos ao lodo são lançados na 

atmosfera, provocando poluição por esses materiais. Para o tratamento químico são 

necessários agentes químicos que geram custos ao processo. Após cada tratamento 

químico, ocorre a necessidade de realizar a lavagem utilizando água e posterior secagem 

do material, acrescentando mais custos e mais processos para o desenvolvimento do 

adsorvente. Além disso, ao realizar as lavagens, os poluentes são carregados pela água 

podendo contaminar outros ambientes, caso o efluente gerado não possua tratamento. 

Neste trabalho, a utilização de métodos mais simples para o tratamento do lodo 

de esgoto torna mais fácil sua aplicação como adsorvente. Os custos inerentes ao 

processo também são importantes, pois as técnicas implantadas foram preferencialmente 

as com melhor custo-benefício. A simplicidade do processo também interfere na escolha 

do método, pois quanto mais simples, mais rápida e mais fácil execução e produção do 
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material. A forma de liberação das substâncias removidas é outro fator importante, pois 

substâncias diluídas na água através da lavagem podem ser tratadas mais facilmente que 

as liberadas na atmosfera.  

Tendo em vista os processos inerentes à produção do material e os danos 

ambientais que podem ser causados após o tratamento, busca-se, com esse trabalho, 

aplicar o lodo de esgoto doméstico como adsorvente realizando mínimas interferências 

no material e utilizando-o na remoção de cádmio. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

 Aplicar o lodo de esgoto estabilizado na remoção de cádmio em soluções 

aquosas 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Produzir adsorventes por lavagem do lodo de esgoto com água ou ácido 

clorídrico 

 Caracterizar os materiais resultantes  

 Avaliar o desempenho dos adsorventes na remoção de cádmio em soluções 

aquosas 

 Ajustar os dados de equilíbrio aos modelos de adsorção 

  



16 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 LODO DE ESGOTO 

 

O lodo de esgoto é um material rico em matéria orgânica gerado nas estações de 

tratamento de esgotos, cujo objetivo é remover os poluentes presentes nas águas 

residuárias. Esse processo começa com o tratamento preliminar do esgoto, que remove 

os materiais mais grosseiros, em seguida o esgoto passa por tratamentos primários e 

secundários para remoção da carga orgânica e patógenos. Ao final do processo são 

gerados dois tipos de produtos: o efluente líquido e o lodo de esgoto. A fração líquida 

será destinada a um corpo d’água receptor e o lodo destinado a um leito de secagem. 

A composição e as características do lodo de esgoto das cidades podem ser 

diferentes devido às características dos esgotos produzidos, às atividades humanas da 

região e às diversas formas de tratamento que esses esgotos podem receber. Na sua 

composição, encontram-se principalmente seis grupos de componentes: os compostos 

orgânicos, que correspondem a grande parte da base seca; componentes contendo 

nitrogênio e fósforo; poluentes orgânicos e inorgânicos tóxicos, que podem ser metais 

pesados ou outros compostos como fenóis e pesticidas; poluentes microbiológicos; 

compostos inorgânicos, como os silicatos, aluminatos e compostos contendo cálcio e 

magnésio; e água (TUROVSKIY e MATHAI, 2006). A Tabela 1 apresenta uma 

composição geral do lodo de esgoto doméstico:  

 

Componente Matéria 

Orgânica 

(%) 

Sólidos 

secos 

totais 

(%) 

Sólidos 

voláteis 

(%) 

Proteínas 

(%) 

Nitrogênio 

(%) 

Fósforo 

(%) 

Celulose 

(%) 

Sílica 

(%) 

Intervalo 40-60 6.0–12.0 0–60 15–20 1.6–6.0 1.5–4.0 8.0–15.0 0.0–

20.0 
Tabela 1: Composição do lodo de esgoto 

Fonte: adaptada de Smith et al., 2009 
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O material seco obtido do processo pode conter metais, compostos orgânicos 

persistentes e grande quantidade de microorganismos que podem contaminar o solo e a 

água, devendo ter disposição correta para a segurança do ambiente e dos seres humanos. 

A maior quantidade de lodo produzida é destinada aos aterros sanitários, pelo grande 

volume de material que é produzido e pela baixa quantidade atividades e destinos que 

fazem utilização desse material. Porém, as concessionárias dos serviços de saneamento 

também o direcionam o lodo de esgoto para a incineração, utilização agrícola, 

recuperação de áreas degradadas, reflorestamento, reciclagem, e outras formas de 

reaproveitamento. 

A reutilização do lodo torna possível o aproveitamento de um material que seria 

descartado, reduzindo a quantidade de resíduos que são levados para o aterro, além de 

ser uma solução econômica e ambientalmente viável. Muitos estudos referentes às 

novas possibilidades de utilização do lodo vêm sendo desenvolvidos, como para o uso 

agrícola, para a recuperação de áreas degradadas e produção de matérias para 

construção. Essas tecnologias aparecem como alternativa para resolver os problemas 

gerados pela crescente quantidade de lodo produzida e a sua disposição final.  

Segundo a revisão de literatura realizada por Castro et al. (2015), dos trabalhos 

científicos relacionados às técnicas de disposição final de lodos oriundos de estações de 

tratamento de esgoto, 65,8% está direcionado à aplicação na agricultura, 13,6% à 

produção silvícola, 9,6% à recuperação de áreas degradadas. Os menores percentuais 

estão relacionados à obtenção de energia térmica ou elétrica (3,7%), fabricação de 

artefatos cerâmicos (3,7%), produção de espécies ornamentais (2,7%) e na construção 

civil (1,0%). Esses resultados expressam a preocupação com a reutilização do lodo de 

esgoto, já que existe uma tendência no aumento de sua quantidade devido à ampliação 

dos serviços de saneamento. A busca de possibilidades para sua destinação e a 

investigação dessas técnicas é de extrema importância para descobrir os pontos 

favoráveis e desfavoráveis de cada tipo de utilização, além de trazer mais informação e 

incentivo aos utilizadores. 

Outra forma de aplicação do lodo de esgoto é a sua transformação em 

adsorventes, que são materiais capazes de remover uma variedade de contaminantes 

orgânicos de soluções na fase líquida ou gasosa (XU et al. 2015). No processo de 

adsorção uma substância em solução é transferida para a superfície de um material 
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sólido chamado adsorvente, quando colocados em contato (MASEL, 1996). Neste 

momento ocorre um decréscimo da concentração do poluente na solução e seu 

consequente aumento sobre a superfície do adsorvente. 

Os fatores que influenciam na adsorção têm relação com as propriedades do 

poluente a ser removido e também com as características físicas e químicas do 

adsorvente. Para os adsorventes, a área superficial, a quantidade e tamanho dos poros, o 

teor de cinzas, a composição química e grupos funcionais presentes em sua superfície, 

são características que podem influenciar diretamente na capacidade de adsorção. Para o 

poluente, o pH, a temperatura da solução, sua polaridade e o tamanho das espécies que 

serão adsorvidas são características importantes a serem analisados (MOCELIN et al., 

2007). 

A área superficial e a porosidade são características físicas que interferem no 

processo de adsorção. Considerando que nesse processo o soluto se concentra na 

superfície do adsorvente, quanto maior for essa superfície, mais moléculas do soluto 

poderão estar em contato com as paredes do adsorvente. Dessa forma, o potencial de 

adsorção do material está relacionado diretamente com a elevada área presente em sua 

superfície (KIM et al., 2013; TAN et al., 2015). 

 

 

3.2 LODO DE ESGOTO COMO ADSORVENTE 

 

A utilização do lodo de esgoto doméstico como matéria prima na preparação de 

adsorventes é crescente devido às vantagens técnicas e econômicas que esse material 

oferece. As vantagens estão associadas à sua disponibilidade, baixo custo, facilidade de 

obtenção, composição e eficiência na adsorção de diversas substâncias. 

A qualidade e desempenho do adsorvente produzido com o lodo de esgoto estão 

relacionadas com as propriedades físico químicas do lodo precursor utilizado. Algumas 

características como quantidade de carbono, oxigênio e presença de metais podem 

interferir na estrutura porosa e características químicas do adsorvente produzido. O 

material precursor também pode interferir na produtividade, na facilidade de ativação do 
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adsorvente, podendo influenciar nas condições de tratamento do material e na qualidade 

do adsorvente produzido (SMITH et al., 2009). 

O estudo de Beeckmans e NG (1971) foi o ponto de partida para as pesquisas 

realizadas com o lodo de esgoto. Os autores investigaram a possibilidade de produzir 

um adsorvente através da pirolise do lodo, avaliando seus benefícios econômicos e 

comparando sua capacidade de adsorção com carvão vegetal produzido com coco e 

cinza volante. Os autores constataram que se o lodo for tratado quimicamente ou 

pirolisado em condições controladas, pode ser convertido em um adsorvente carbonáceo 

eficiente. Os testes de adsorção foram realizados com corante violeta e o adsorvente 

produzido com lodo de esgoto possuiu capacidade de adsorção intermediária quando 

comparado aos outros materiais. Desde então, o lodo de esgoto vem sendo testado, 

avaliado e otimizado como adsorvente de diversas substâncias.  

Gomah (2015) usou lodo de esgoto misturado a pesticidas (Metomil, 

Deltametrina e Clorpirifos), silica gel e zeólita para adsorver Cd, Cr, Ni e Pb. Os autores 

concluíram que nem todos os pesticidas podem ser usados como estabilizadores de 

metais pesados. A mistura com gel de sílica reteve completamente o Ni presente na 

solução e a aplicação de sílica gel houve a diminuição da quantidade de Cr em 74%. O 

melhor resultado foi encontrado para o material misturado a 15% de zeólita, onde os 

percentuais de remoção para os metais estudados foram iguais a 64, 53, 58 e 50%.  

Zhang et al. (2017) utilizaram o lodo de esgoto carbonizado a 690°C para 

remoção de fosfato da água. Os sítios ativos que ligaram a superfície do adsorvente ao 

fosfato são compostos de partículas minerais contendo Si / Ca / Mg / Al / Fe, o que 

influenciou no processo de remoção. Os autores também testaram a capacidade de 

adsorção do material nas temperaturas de 30, 45 e 50°C, concluindo que com o aumento 

da temperatura a quantidade adsorvida aumenta e alcançaram remoção máxima de 4,5 

mg/L para a maior temperatura analisada. 

Fan et al. (2016) utilizaram lodo de esgoto misturados a resíduos de chá para 

adsorção do corante azul de metileno em soluções aquosas. A eficiência de remoção 

alcançou 100% com o tempo de contato superior a 24 horas, removendo 

aproximadamente 11 mg.g
-1

 do corante presente na solução. Os autores perceberam que 

a eficiência do adsorvente pode estar associada às interações eletrostáticas, à troca 
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iônica e à interação de ligações de hidrogênio entre o adsorvente e o corante, 

favorecendo o processo adsortivo.  

A elevada área de superfície e a quantidade de poros que se pode alcançar, fazem 

os adsorventes a base de lodo serem um grande atrativo para a remoção de poluentes em 

efluentes. Seus grupos funcionais hidrofílicos que contém oxigênio e sua alta atividade 

tornam o material mais eficiente no processo de adsorção (MU’AZU et. al, 2017). Além 

dessas vantagens, o lodo de esgoto se apresenta como material alternativo de menor 

custo que os adsorventes convencionais utilizados. Bojner (1973) observou que 

adsorventes produzidos a partir do lodo de esgoto podem ser obtidos com 10% do custo 

da produção do carvão ativado convencional. 

Modificações na área superficial, na porosidade e na funcionalidade dos 

adsorventes podem ser realizadas para melhorar a capacidade de adsorção. Outro 

objetivo comum é a alteração das características químicas do lodo para aumentar a 

capacidade de adsorção aniônica ou do cátion de um metal (SIZMUR, et al. 2017). 

Essas alterações podem acontecer de diferentes maneiras, como por exemplo, através de 

tratamentos térmicos e químicos. 

 

 

3.2.1 Tratamento térmico 

 

O tratamento térmico dos adsorventes é realizado através do seu aquecimento em 

temperaturas e períodos de tempo variáveis. O processo pode ser realizado na presença 

de oxigênio, caracterizando um ambiente oxidante e sendo denominado carbonização. O 

ambiente de aquecimento também pode ser inerte, sendo usados gases como o N2, sendo 

o processo denominado de pirólise. A pirólise do lodo de esgoto é realizada numa 

temperatura entre 400 e 1000°C, sendo possível liberar componentes voláteis e manter a 

quantidade de carbono que esteja no material. As principais características que serão 

modificadas no adsorvente produzido dependem principalmente do tempo e temperatura 

de ativação durante a pirólise (AHMED et al., 2016).  
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As diferentes temperaturas de pirólise e tempos de ativação utilizados para o 

tratamento térmico podem modificar a área superficial, o volume dos poros e a 

funcionalidade dos adsorventes que serão produzidos (SIZMUR et al., 2017). Essas 

alterações são provocadas pela liberação de água durante a desidroxilação do material 

inorgânico, e o aumento da porosidade é atribuída à liberação de material volátil 

presente nos poros (ANGIN, 2013). Além de alterar a estrutura do adsorvente, a 

temperatura usada para a pirólise pode afetar significativamente a quantidade de grupos 

funcionais e de constituintes minerais e aromáticos presentes no material. Isso ocorre 

porque os parâmetros de carbonização e as propriedades físico-químicas precursoras 

influenciam significativamente na textura e em outras características importantes na 

superfície do material produzido. 

Quando utilizadas temperaturas baixas durante longo tempo de aquecimento, é 

favorecida a produção da fração sólida, obtendo-se um carvão com elevada porosidade. 

Quando o aquecimento ocorre de forma gradual também é favorecida a formação de 

sólidos, devido o menor grau de volatilização do material orgânico. Altas temperaturas e 

longos tempos de residência favorecem a liberação de gases e o processo de sinterização 

na fração sólida, que é a união de duas partículas sólidas sem a liquefação dessas. 

Temperaturas moderadas e baixo tempo de residência favorecem a produção de líquidos 

(LUA e YANG, 2005; NUITHITIKUL et al., 2010). Portanto, é importante aperfeiçoar 

as condições de operação para obter as melhores propriedades de adsorção do material 

final. Dessa forma, a temperatura ótima para o tratamento irá variar de acordo com a 

composição de cada lodo, já que esta é variável.  

Chen et al. (2014) investigou o efeito da temperatura de pirólise nas propriedades 

e no potencial de adsorção do lodo de esgoto doméstico. Com o aumento da temperatura 

de 500 a 900°C, a porosidade do adsorvente aumentou de 0,056 para 0,099 cm
3
 g

-1
, 

enquanto a área de superfície aumentou de 25,4 para 67,6 m
2
 g

-1
. 

Os microorganismos presentes no lodo de esgoto são aliados na produção de 

poros, pois suas paredes celulares constituídas por polissacarídeos e peptidoglicano 

volatilizam rapidamente com o aumento da temperatura gerando macro e mesoporos. 

Esses poros também tem origem da volatilização de água e de outros compostos 

facilmente voláteis presentes no material. Em torno dos 700 
o
C, os peptidoglicanos são 

quebrados, formando micro e mesoporos. Em temperaturas muito elevadas os 
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microporos são destruídos, aumentando a dimensão dos poros no adsorvente. Outro 

fator que pode desenvolver a criação de microporos é a pré secagem. Se o material for 

mantido por 24 horas a uma temperatura em torno de 110°C, ocorre o aumento da sua 

área superficial causado pela criação de microporos (SMITH et al., 2009). 

 

 

3.2.2 Tratamento químico 

 

O tratamento químico na síntese de materiais adsorventes é outra forma de ativar 

suas propriedades. Esse tipo de tratamento promove a impregnação do adsorvente por 

um agente químico, incorporando elementos ou grupos funcionais na sua estrutura. O 

agente ativador promoverá a ocorrência de reações entre o agente químico e a superfície 

do material, causando modificações na sua estrutura física do adsorvente (SMITH et al., 

2009). 

Esse tipo de tratamento pode ser realizado através da lavagem do adsorvente com 

diversas substâncias, que podem ser ácidos, bases e até mesmo com água, sendo muito 

comum a utilização de HCl, H3PO4, H2SO4, KOH e NaOH. Após um determinado 

tempo de impregnação, a concentração do agente químico é aumentada no interior das 

partículas, aumentando sua reatividade e carregando a superfície do adsorvente com 

íons H
+ 

ou
 
OH

-
, o que pode favorecer a troca iônica. 

Segundo Oliveira e Franca (2008), esses agentes químicos podem contribuir para 

a formação de macro e mesoporos através do aumento do volume dos poros, para 

aumentar a quantidade de microporos no material e para o acréscimo na área superficial 

do adsorvente. Essas alterações modificam as propriedades e, consequentemente, a 

funcionalidade dos materiais, alterando a afinidade desse adsorvente com determinados 

adsorvatos. 

Para se conseguir as características esperadas, devem-se observar alguns fatores 

como o tipo de reagente, a relação do reagente com o lodo, a temperatura e tempo de 

ativação do material (MU’AZU et. al, 2017). 
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A ativação química oferece algumas vantagens em relação à física. Ela precisa de 

menos energia, pois utiliza o aquecimento apenas para a secagem do material; promove 

maiores teores de carbono, já que este não é degradado durante o processo de 

aquecimento; as áreas internas são obtidas mais facilmente, com porosidade e tamanho 

de poros melhor controlados; menor tempo de processamento; redução do conteúdo 

mineral e recuperação do agente usado para ativação. A desvantagem apontada para o 

tratamento químico é a agressividade do agente químico com o adsorvente e os 

cuidados decorrentes disso durante o processo de lavagem, além do custo mais elevado 

devido à utilização de produtos químicos (LILLO-RÓDENAS et al., 2003). 

Como resultado desses tratamentos e características obtidas, percebe-se que a 

ativação física acaba gerando uma estrutura porosa menor, ideal para adsorver gases, 

enquanto a ativação química obtem-se poros maiores, adequados para adsorção em fase 

líquida (SOARES, 2001). Quanto à composição do material, no estudo realizado por 

Pereira et. al (2017) os adsorventes a base de lodo tratado termicamente e quimicamente 

apresentaram composições consideravelmente similares de carbono e oxigênio, além de 

aproximadamente 17 a 22% de outras substâncias (alumínio, ferro e sílica), que podem 

ser consideradas impurezas ao material. 

A alteração das propriedades texturais através da lavagem ácida é muito utilizada 

para diversos materiais adsorventes. Zhu et. al (2017) estudaram a estrutura do mineral 

Paligorsquita lavado com HCl, El-Hendawy (2003) lavou o adsorvente produzido a base 

de espigas de milho com ácido nítrico, Legrouri et. al (2017) usou ácido fosfórico para 

modificar as propriedades de um adsorvente produzido com resíduos vegetais de uma 

indústria de açúcar, Tan (2017) utilizou casca de coco como base para um adsorvente e 

o tratou com HCl. Todos os autores obtiveram alterações na estrutura dos seus materiais 

adsorventes e aumento na área superficial dos mesmos. 

Devido aos resultados obtidos com os tratamentos desses materiais, o tratamento 

químico também vem sendo utilizado para tratar adsorventes produzidos a partir do 

lodo de esgoto. Os resultados mostram que as propriedades desse adsorvente alternativo 

também podem ser melhoradas, possibilitando maior capacidade de adsorção do 

material. A Tabela 2 mostra alguns trabalhos em que os autores realizaram lavagem 

ácida dos seus adsorventes com diferentes substâncias e obtiveram aumento de área 

superficial e volume de poros. Em todos os estudos apresentados na tabela foi 
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encontrado aumento na área superficial do adsorvente, que se deve à limpeza que os 

ácidos causam nos poros do adsorvente. 

 

Material 
BET 

(m
2
g

-1
) 

Volume 

(cm
3
g

-1
) 

Autor 

Lodo de esgoto 13 0,03 
Alexandrino, 

2017 

Lodo lavado com 

KOH e HCl 
141 0,12   

Lodo de esgoto 2,33 0,010 Yang et. al, 2016 

Lavado com 

sulfato de ferro 
100,48 0,139   

Lodo de esgoto 1,82 0,002 Reis et. al, 2015 

Lodo pirolizado 

a 800 °C 
21,8 0,007 

 

Lavagem com 

ZnCl2 e HCl 
612 0,621   

Lodo de esgoto 18 - 
Agrafioti, et. al 

2013 

Lavado com 

K2CO3 
90 -   

Lodo de esgoto 121,26 0,102 Zou et. al, 2013 

Lavado com HCl 346,49 0,465   

Tabela 2: Área superficial e volume de adsorvente produzido com lodo de esgoto com e sem tratamento 

químico 

 

O tratamento químico também altera as características químicas do adsorvente 

desempenhando papel importante no processo de adsorção, pois esse potencial depende 

da interação do adsorvato com os grupos funcionais presentes no adsorvente. 

Os materiais submetidos a ativação química podem apresentar uma diversidade 

de características que vão depender do material precursor, do agente ativante, da 
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proporção entre estes fatores, da temperatura e do tempo de ativação. Os diferentes 

grupos funcionais na superfície do adsorvente dão características que contribuem para a 

adsorção, pois, sendo a estrutura química do material responsável por determinar a 

interação com os adsorvatos polares e não polares, os sítios ativos vão determinar que 

tipos de reações químicas irão acontecer com as moléculas. 

A carga elétrica do adsorvente, que é influenciada pelos grupos funcionais 

presentes, pode facilitar ou dificultar a interação com as moléculas do adsorvato. Para 

que as reações sejam facilitadas, o ideal é que as cargas do adsorvato e da superfície do 

adsorvente sejam opostas. Caso contrário, não haverá atração entre as partes e o 

processo será dificultado. Dessa forma, além das características físicas, como área 

superficial e porosidade, a verificação desses grupos e da carga do adsorvente é uma 

outra maneira de se interpretar o comportamento e capacidade de adsorção (VIANA, 

2013). 

Materiais diferentes podem ter áreas superficiais parecidas, porém, ao serem 

ativados, suas propriedades químicas podem ser alteradas, interferindo no processo 

adsortivo. Para um bom resultado final, o adsorvente deve ter grande área superficial, 

elevada porosidade e carga oposta às moléculas do adsorvato para que a interceptação 

entre eles seja adequada (VIANA, 2013). 

A descrição analítica dos grupos funcionais presentes no adsorvente é importante 

para identificar as possiblidades de aplicação do material produzido. Pois, conhecendo o 

material que se deseja remover, pode-se ter idéia da eficiência de adsorção a partir das 

propriedades dos materiais (GORGULHO et al., 2008). 

As técnicas experimentais usadas para caracterizar os grupos funcionais são de 

extrema importância, já que elas estudam as propriedades ácido-base de materiais e 

apresenta a concentração total de grupos ácidos e básicos presentes na superfície do 

adsorvente. Esses resultados dirão sobre a tendência das moléculas de adsorvato serem 

atraídas pelo adsorvente (VIANA, 2013). Algumas técnicas podem ser usadas para 

caracterizar os grupos oxigenados presentes na superfície de um carvão como por 

exemplo a espectroscopia de infravermelho, espectroscopia fotoeletrônica de raios-X 

(XPS) e espectroscopia de dessorção térmica (TDS) (OLIVEIRA e FRANCA, 2008). 
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Segundo Oliveira e Franca (2008), os grupos ácidos ou básicos que caracterizam 

o material podem promover diferentes tipos de interações com o adsorvato presente na 

solução, podendo determinar a carga superficial do material e sua hidrofobicidade. Os 

autores ainda acrescentam que a presença de grupos oxigenados na superfície dos 

adsorventes pode atribuir ao material determinados aspectos: a ativação a baixas 

temperaturas e a consequente não remoção de alguns grupos funcionais; a introdução de 

oxigênio à superfície do carvão através da adsorção química do mesmo; inserção de 

grupos oxigenados na superfície por reação química com soluções ou gases oxidantes. 

Os mais comuns grupos oxigenados presente nos carvões são os carboxílicos, 

fenólicos, carbonílicos, etílicos, que se decompõe em intervalos de temperaturas 

diferentes durante a carbonização. Por esse motivo, o controle da natureza ácida ou 

básica do material produzido depende da faixa de temperatura usada no processo de 

ativação por carbonização. A carga superficial negativa é proveniente da dissociação 

dos grupos superficiais de caráter ácido, como os grupos carboxílicos e fenólicos. A 

carga superficial positiva pode ser proveniente de grupos de oxigênio de caráter básico, 

como as pironas ou cromenos, e por isso tem origem mais incerta (OLIVEIRA e 

FRANCA, 2008). 

Conhecer o pH da superfície do adsorvente é importante para compreender a 

interação que ocorrerá entre o adsorvente e a solução. Para encontrar o pH no qual a 

carga superficial do adsorvente é nula utiliza-se comumente o método experimental do 

Ponto de Carga Zero (pHPCZ). Esse método é realizado através da medição do pH de 

equilíbrio de uma mesma massa do material adsorvente após sua interação com soluções 

de pHs diferentes. Dessa forma, será encontrado o pH no qual a carga superficial do 

adsorvente é nula (REGALBUTO e ROBLES, 2004).  

A carga superficial do adsorvente será positiva em pHs inferiores ao pHpcz, 

favorecendo a atração por ânions, como HAsO4
2-

 e HCrO
-4 

e negativa em pHs 

superiores ao pHpcz, favorecendo a atração por cátions carregados positivamente, como 

Cd
2+

, Pb
2+

 e Hg
2+

. Dessa forma, carvões ácidos têm um pHpcz menor que 7, enquanto 

que os básicos têm um pHpcz maior que 7 (OLIVEIRA e FRANCA, 2008; LI et al., 

2017). 
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3.3 CINÉTICA 

 

A velocidade com que ocorre o mecanismo de adsorção é descrito pelo estudo 

cinético.  Esse estudo avalia a quantidade de soluto possível de ser adsorvida ao longo 

do tempo, sendo capaz de verificar a eficiência dos adsorventes durante o processo. 

Esse fator pode restringir o uso do material, pois baixas velocidades de adsorção 

necessitam de alto tempo de reação, tornando o processo desfavorável (RAMANA et 

al., 2013). Modelos matemáticos como os de pseudo primeira ordem, pseudo segunda 

ordem e Elovich são utilizados para avaliar e descrever o processo de adsorção, 

baseando-se na capacidade de equilíbrio de adsorção. 

O modelo de pseudo primeira ordem é descrito pela equação 1 

                      (1) 

Em que: 

 qe e qt  as quantidades adsorvidas por grama de adsorvente no equilíbrio 

k1 a constante da taxa de adsorção de pseudo-primeira ordem (min-1) e 

 t é o tempo (mg.g-1) 

O modelo de pseudo segunda ordem pressupõe que o processo de adsorção ocorre 

por quimissorção, ocorrendo o compartilhamento ou troca de elétrons entre o sólido 

adsorvente e o íon metálico (BARKA et al., 2012). Esse modelo é descrito pela equação 2 

 

 

     
 

 

  
          (2) 

Em que: 

qe e qt  são as quantidades adsorvidas por grama de adsorvente no equilíbrio 

k2 a constante de velocidade da adsorção de pseudo-segunda ordem (g.mg-1min1) 

e t o tempo (mg.g-1). 

O modelo de Elovich tem sido aplicado com sucesso na adsorção de substâncias 

em meio líquido e se aplica geralmente em processos de quimisorção. O modelo supõe 
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que os sítios ativos do adsorvente são heterogêneos e exibem diferentes energias de 

ativação para um processo de reação heterogênea, descrito matematicamente pela 

equação 3 

   
 

 
              (3) 

Em que: 

qt a quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa (mg.g
-1

) utilizada  

α é a velocidade inicial de adsorção (mg g
-1

min
-1

) 

β a constante de dessorção que está relacionada com a superfície coberta e com a 

energia de ativação de quimisorção (mg g
-1

) e 

t o tempo. 

 

 

3.4 ISOTERMA DE ADSORÇÃO 

 

A isoterma de adsorção é um estudo que revela detalhes sobre as características 

do adsorvente. A partir dela podem-se obter informações sobre a área específica, a 

estrutura porosa de um material, a capacidade máxima de adsorção e as formas de 

interação entre soluto e solvente. 

Os estudos dessa isoterma podem ser feitas através da adequação dos dados 

experimentais a um modelo teórico. Os modelos mais comuns utilizados para esse 

ajuste são os de Langmuir e Freundlich.  

O modelo da isoterma de Langmuir assume que o adsorvente possui superfície 

homogênea, todos os locais de sorção são considerados idênticos e energeticamente 

equivalentes e o adsorvato forma uma monocamada na sua cobertura.  

Para a isoterma de Langmuir, é utilizada a equação: 
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        (4) 

 

Em que: 

Ce (mg.L
-1

) é a concentração de equilíbrio da solução 

qmax (mg.g
-1

) é a quantidade máxima adsorvida no equilíbrio por unidade de 

massa de adsorvente 

KL é a constante de Langmuir 

O comportamento da isoterma segundo Langmuir pode ser prevista pelo valor de 

RL. Ele é utilizado como parâmetro que irá classificar o processo como favorável, 

irreversível, linear ou desfavorável. O processo é considerado favorável quando 0 < RL 

< 1, desfavorável quando RL >1, linear se RL = 1 e irreversível quando RL = 0. Na 

equação que avalia esse processo  

    
 

         
      (5) 

Em que: 

Ci é a concentração inicial da solução (mg.L
-1

) e  

KL a constante de Langmuir. 

Já o modelo da isoterma de Freundlich, assume superfície do adsorvente 

heterogênea, sítios ativos específicos para adsorção e várias camadas de adsorvato na 

sua cobertura. Esse modelo é traçado utilizando a equação: 

                             (6) 

Em que: 

qe é a quantidade adsorvida (mg.g
−1

) 

KF é a constante de Freundlich e 

n é a constante relacionada à heterogeneidade da superfície, que indicará a 

capacidade e intensidade de adsorção. 
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3.5 LODO DE ESGOTO PARA ADSORÇÃO DE METAIS 

 

O adsorvente produzido a partir do lodo de esgoto apresenta grande afinidade 

com metais pesados devido à sua estrutura porosa e à presença de grupos funcionais 

carboxila, hidroxila, amino e fenólico, que auxiliam na interação com os metais (LI et 

al., 2017). Os principais fatores que controlam a quantidade desses grupos funcionais na 

superfície do biocarvão são a matéria prima e a temperatura de pirólise.  

A área superficial, porosidade, pH e pHPZC aumentam com o aumento da 

temperatura durante o tratamento térmico e de forma contrária, a abundância de grupos 

funcionais diminui devido ao maior grau de carbonização. Esses grupos, principalmente 

os grupos hidroxila, carboxílico e amino diminuem de quantidade com o aumento da 

temperatura, pois as proporções atômicas de H/C, O/C e N/C decrescem (LI et al., 

2017). 

Outra propriedade que influencia na adsorção de metais é a sua carga superficial. 

Quando o adsorvente é misturado à solução para remover o metal, o pH desta solução 

influencia fortemente a sua carga de superfície e o conhecimento do ponto de carga zero 

(pHPZC) ajuda a entender a interação que haverá entre o metal e o adsorvente. 

O tamanho dos poros também interfere na adsorção de metais, pois um 

adsorvente com poros pequenos não conseguirá acomodar moléculas maiores, 

independentemente de suas cargas ou polaridade (AHMEDNA et al., 2004). De forma 

similar, o raio iônico do metal também influencia na taxa e na capacidade de adsorção 

dos íons metálicos. Metais com raios menores conseguem entrar mais facilmente nos 

poros do adsorvente, se aderindo a maiores áreas do material e aumentando as taxas de 

adsorção. 

Quando o lodo é lavado com ácido ocorre maior adsorção, pois os cátions 

trocáveis do adsorvente podem ser substituídos por H
+
, aumentando a capacidade de 

troca catiônica e a eficiência de captura de metais (VELGHE et al., 2012). 

Componentes como potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e fósforo (P) 

presentes nos adsorventes também são responsáveis pela adsorção dos metais. Eles 

podem trocar ou precipitar com metais pesados diminuindo sua concentração no meio. 
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A quantidade desses componentes no material aumenta quando se aumenta a 

temperatura de pirólise do sólido (Chen et al., 2014). 

Para se obter eficiência na capacidade de adsorção, é preciso produzir um 

adsorvente com propriedades desejáveis para esta remoção de um metal específico, 

além do conhecimento de suas propriedades, é necessário entender os principais 

mecanismos que interferem na sorção de metais. Esses mecanismos e capacidade de 

adsorção variam consideravelmente com as propriedades do adsorvente e com o metal a 

ser adsorvido. Além disso, os diferentes metais mostram diferentes espécies ou valência 

em diferentes condições de pH de solução, os mecanismos para sua adsorção são 

diferentes. 

Os mecanismos que governam a adsorção de metais em soluções aquosas são 

cinco: complexação de metais com grupos funcionais, troca catiônica, precipitação, 

atração eletrostática e redução de espécies metálicas, como mostrado na  

Figura 1 (TAN et al., 2015). Gao et al. (2019) sugerem em seus resultados que a 

interação eletrostática, a troca catiônica, a complexação com os grupos funcionais e a 

precipitação com minerais contribuem para a adsorção de Cd
2+

 nos adsorventes 

produzidos a partir do lodo de esgoto. Chen et al (2014) sugere que o mecanismo de 

adsorção de Cd
2+

 pode ser troca de cátions, onde uma matriz mineral presente num sitio 

ativo é substituído por Cd
2+

, formando uma nova ligação. 

 

 

Figura 1: Mecanismos de adsorção 
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Modificações no material, como ativação física e tratamento químico são 

aplicados para melhorar sua capacidade de adsorção (LI et al., 2017; SIZMUR et al., 

2017). Devido a essas características, que são favoráveis para a interação desses 

materiais, o uso de adsorventes produzidos a partir do lodo de esgoto para adsorver 

metais vem sendo testada cada vez mais.  

Yang et al. (2016) prepararam um adsorvente ativado com sulfato férrico com o 

objetivo de remover íons de Pb
2+

. A estrutura porosa do material adsorvente se mostrou 

bem desenvolvida se comparada com o material antes de ser lavado. Antes da lavagem, 

o adsorvente atingiu um percentual de remoção de 89,89%, enquanto que após a 

ativação, a capacidade de adsorção obtida foi de 42,96 mg/g, que corresponde a 98,46% 

da concentração total do metal. 

No estudo realizado por Agrafioti et al. (2013) foi estudada a adsorção de Cr (III) 

e As (V) utilizando adsorvente produzido a partir do lodo de esgoto, onde foi possível 

remover 70% e 30% dos metais, respectivamente. O mesmo autor em 2014 utilizou o 

lodo para avaliar a remoção de As (V), Cr (III) e Cr (VI) presentes da água e 

conseguiram um percentual de remoção de 55, 99 e 44% respectivamente. Tan et al. 

(2015) em seus estudos, conseguiram remoção de cádmio com um percentual próximo a 

100% a partir do adsorvente produzido com lodo de esgoto. Abdel-Aziz et al. (2017) 

obtiveram uma eficiência de 73% na adsorção de Cu
+2

 e percebeu que a capacidade de 

adsorção do seu material é proporcional à temperatura de tratamento do lodo e à 

dosagem utilizada para o experimento. Esses resultados mostram que o lodo de esgoto 

pode ser uma boa alternativa ao uso do carvão ativado na remoção de metais de 

ambientes aquáticos.  
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3.6 CÁDMIO 

 

O cádmio (Cd) é um metal de transição, dúctil, incolor em solução aquosa e com 

resistência química e mecânica. Também possui resistência à corrosão, baixa 

temperatura de fusão, troca elétrica iônica rápida e alta condutividade elétrica e térmica. 

O Cd têm um raio grande, portanto, menor carga e menor potencial iônico do que 

Cu, Hg e Pb. Ele é um metal muito móvel e não forma ligações com grupos funcionais 

em superfícies tão facilmente (SIZMUR et al. 2017). Sua hidrólise em pH ácido é baixa, 

porém, em pH básico a hidrólise desse metal é completa (LI et al., 2017).  

A espécie divalente (Cd
+2

) é o íon mais estável desse metal, forma que ocorre no 

ambiente, mas também ocorre a espécie instável Cd
+1

 (QUINTELAS, 2000). O cádmio 

precipita em meio alcalino e não reage com hidróxidos diluídos em temperatura 

ambiente. É compatível com todos os metais e ânions em meio ácido. Reage com ácidos 

diluídos, liberando hidrogênio. 

As fontes naturais do cádmio são originadas da atividade vulcânica, da erosão de 

rochas sedimentares e fosfáticas e dos incêndios florestais. Ele é um metal encontrado 

na natureza associado a sulfitos dos minérios de zinco, cobre e chumbo, o principal 

deles é a grinoquita, encontrado em pequenas quantidades no solo (DANA, 1978). 

As influências antropogênicas são responsáveis pelas elevadas concentrações de 

cádmio no ambiente. Suas propriedades físicas, mecânicas e eletroquímicas fazem com 

que o metal e alguns compostos de cádmio (principalmente sulfeto, óxido e hidróxido 

de cádmio) sejam usados em pigmentos, revestimentos, estabilizadores, ligas especiais e 

compostos eletrônicos e principalmente em baterias de níquel-cádmio recarregáveis. A 

Figura 2 mostra os principais usos do cádmio. 
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Figura 2: Uso do cádmio (VULCAN, 2009) 

 

Os efluentes do tratamento de superfícies metálicas, atividades de mineração, 

produção, consumo e disposição de produtos que utilizam cádmio (baterias de níquel-

cádmio, pigmentos), galvanoplastia, produção de cimentos e fertilizantes fosfatados são 

fontes responsáveis pela liberação desse metal no ambiente (CETESB, 2012). 

No seu ciclo, o solo e a água detêm maior parte das concentrações de cádmio 

liberadas. Na água, o íon Ca
+2

 se deposita nos sedimentos e contamina os rios e os 

lençóis freáticos, já no solo, o cádmio é absorvido pelas plantas. Dessa forma, esse 

metal pode entrar na cadeia alimentar se bioacumulando em plantas aquáticas, 

invertebrados, peixes e mamíferos.  

O padrão de lançamento de cádmio nos corpos d’água, estabelecido pela 

Resolução Conama nº 430/2011 é de 0,2 mgL
-1

. Até esse limite, os mananciais 

receptores do efluente conseguirão diluir o metal sem causar danos aos futuros 

utilizadores da água. Em concentrações maiores que a estabelecida ou em corpos 

receptores com volume de água baixo, haverá grande concentração de cádmio nas 

águas. 

A World Health Organization and American Water Works Association 

recomenda um limite de 0,003 mgL
-1

 na concentração de cádmio presente nas águas 

utilizadas para consumo humano (ERNST et al., 2011). De acordo com a Agência de 

Proteção Ambiental dos EUA, o valor máximo permitido de cádmio nas águas é de 

0,005 mgL
-1 

(PILLAI et al., 2013). O mesmo valor é adotado na legislação brasileira, 

que tem o padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria nº 2914/2011. Acima dessas 
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concentrações, o cádmio pode representar risco à saúde humana, já que ele é um 

elemento persistente e permanece acumulado em plantas e no organismo humano por 

longo tempo, se bioacumulando ao longo da cadeia alimentar. Como efeitos, podem ser 

provocadas doença pulmonar crônica obstrutiva e enfisema, distúrbio crônico dos 

túbulos renais problemas gástricos, problemas no sistema reprodutor, tumores e uma 

doença óssea grave semelhante à osteoporose (CETESB, 2012).  

Devido à política ambiental mais atenta e rígida, as indústrias têm implantado 

técnicas e procedimentos para reduzir elementos tóxicos dos efluentes industriais antes 

do lançamento em corpos d’água. A eficiência na remoção de Cd tornou-se uma questão 

importante para a manutenção da saúde humana e ecossistemas aquáticos.  

As tecnologias convencionais utilizadas são os tratamentos por precipitação, 

coagulação, filtração por membrana, troca iônica, fitorremediação e adsorção. A 

precipitação é um método que consiste na separação do sulfato do cádmio através da 

redução do pH, com uso de ácido nítrico (HNO3) ou cloreto de amônio (NH
4
Cl), por 

exemplo. Já no tratamento com membranas a remoção ocorre pela aderência do metal às 

membranas, que precisam ser trocadas frequentemente. O uso dessas técnicas, porém, é 

limitado normalmente pelo custo inerente aos processos. A adsorção é um método 

muito usado nesse processo porque é uma técnica eficaz e de baixo custo se comparado 

com outras técnicas de tratamento de efluentes industriais . 

 

 

3.7 ADSORÇÃO DO CÁDMIO 

 

A adsorção do cádmio foi testada para alguns tipos de bioadsorventes. A espécie 

Moringa oleifera foi capaz de remover 80, 51, 46 e 56% do cádmio presente em 

soluções de 2, 5, 10 e 20 mgL
-1

 respectivamente (ABEDINI E ALIPOUR, 2015). 

Heitman et al. (2014) encontraram elevada taxa de remoção de Cd (II) em compósito 

magnético para concentrações baixas do íon em solução. Em concentrações próximas a 

5 mg/L de Cd (II) o percentual de remoção atinge 98% em pH 7 e 90% em pH 6. À 

medida que se aumenta a concentração de Cd (II) em solução esse valor diminui para 
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30% em ambos os valores de pH. Esse comportamento ocorre já que em concentrações 

mais baixas, o compósito magnético apresenta sítios ativos livres para adsorção e 

quando essa concentração aumenta os sítios ativos já estão ocupados, provocando uma 

menor eficiência de remoção. 

Os cátions metálicos divalentes de cádmio tem uma forte tendência de se hidratar 

em solução aquosa, e possui como mecanismos de adsorção a troca de catiônica, 

complexação de superfície, precipitação e interação eletrostática (LI et al, 2017).  

Harvey et al. (2011) realizaram experimentos utilizando adsorventes preparados 

a partir de mesquite de mel, cordoba e biocarvão de pinho para adsorção de potássio e 

de cádmio. Os autores utilizaram a calorimetria para estudar a troca iônica e os 

resultados referentes à forma e à duração do calor indicaram que a troca catiônica foi o 

mecanismo predominante para a adsorção dos metais. 

Trakal et al. (2015) testaram a capacidade de sorção de Cd em resíduos de cascas 

de nozes, caroços de ameixa, palha de trigo, talos e cascas de uva. Os autores mostraram 

que o carvão de caule de uva foi mais eficaz na sorção de Cd do que o caroço de ameixa 

(0,45 vs. 0,04 mmol kg
-1

), coincidindo com sua maior capacidade de troca catiônica do 

que o carvão do caroço de ameixa (402 vs. 121 mmol kg
-1

) e sugerindo novamente troca 

catiônica como o mecanismo predominante. Zhang et al. (2015) estudaram a adsorção 

de cádmio a partir da planta Eichornia crassipes. Eles mostraram que a soma de cátions 

de K, Ca, Na e Mg liberados do adsorvente preparado era quase igual à quantidade de 

adsorvida de Cd, sugerindo a troca de cátions na adsorção do metal. 

O mecanismo de adsorção do cádmio com o adsorvente produzido com lodo de 

esgoto envolve a precipitação da superfície formando compostos de cádmio insolúveis 

em condições alcalinas e a troca iônica de cátions trocáveis no adsorvente pelo cádmio 

presente na solução (CHEN et al. 2015). 

Gao et al.  (2019) realizaram estudos de adsorção utilizando palha de arroz e lodo 

de esgoto como base para a preparação de adsorventes. Ambas as matérias foram secas 

e pirolizadas a 300° C, 500° C e 700° C durante 4h. Em seguida os materiais foram 

passados através de uma peneira de 60 mesh e lavados com HCl e água destilada até o 

pH constante. A capacidade máxima de adsorção obtida utilizando a concentração 

inicial de 200 mg/L de cádmio foi de 127,46 mg/g para a casca de arroz aquecido a 700 
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graus.  Para a adsorção com o lodo, a quantidade máxima adsorvida foi de 57.88 mg/g 

utilizando o material a aquecido a 500 graus. Dessa forma, os autores alcançaram maior 

remoção de cádmio com os adsorventes produzidos com a palha de arroz, que foi 

justificada porque os minerais no adsorvente produzido com o lodo se tornaram mais 

cristalizados e menos solúveis pela pirólise, resultando na diminuição da adsorção total. 

Os mecanismos de precipitação e troca catiônica foram os mecanismos identificados 

pelos autores como predominantes na adsorção de cádmio pelo lodo de esgoto. 

Nos experimentos realizados por Chen et al. (2014) a adsorção de cádmio (II) 

pelos adsorventes produzidos com lodo de esgoto pirolisado a temperaturas mais altas, 

especialmente de 800°C e 900°C, apresentaram melhor capacidade de remoção. Eles 

adsorveram quase 100% das concentrações iniciais de Cd
2+

 utilizadas, que variaram de 

0 a 50 mg L
-1

, mesma ordem de grandeza que a do carvão ativado comercial. A 

capacidade de remoção encontrada para esses adsorventes foi de mais de 15 mg/g, valor 

dez vezes maior do que a capacidade encontrada para o lodo seco nas mesmas 

concentrações iniciais de Cd
2+

. 

No estudo realizado por Ait Ahsaine et al. (2017), o lodo foi lavado com solução 

ácida de H2SO4 com  pH 3 durante o período de 12 h. Após esse processo o material foi 

lavado com água destilada e etanol e aquecido a 300°C durante 4 h. Os ensaios de 

adsorção foram feitos com a concentração inicial de 5 mg/L e a capacidade máxima 

adsorvida nos experimentos foi de 56.2 mg/g. 

A Tabela 3 mostra estudos realizados para adsorver cádmio a partir do lodo de 

esgoto, onde se pode observar as diferentes condições do experimento, como pH, 

concentração inicial e tempo de contato e as capacidades de adsorção alcançadas. 
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Adsorvente pH Concent inicial (mg/L) Tempo de contato (h) Capacidade de adsorção (mg/g) Autor 

Lodo de esgoto 6,75 100 12 107,72 Gao et al., 2019 

Lodo de esgoto 9,97 80 mol/L 24 17,14 Liang et al. 2017 

Lodo de esgoto 5,5 100 2 19 Al-Malack e Dauda, 2017 

Lodo de Refino de Petróleo 6 10 1 - Mohammadi et al., 2017 

Lodo de esgoto 6 5 2 56,2  Ahsaine, 2017 

Lodo de esgoto 10 2000 - 42,80 Tan et al., 2015 

Lodo de esgoto 6,6 50 4 7,55 Xie et al., 2012 

Lodo de esgoto industrial 5 100–300 1,2 15,0  Gutiérrez-Segura et al., 2012 

Lodo de esgoto 5 10 8 0,966 mmol/g Hu et al., 2012 

Lodo industrial 5,5 500 4  121,2 Merrikhpour e Jalali, 2012 

Lodo da indústria siderúrgica 5,0–7,0 10 3 14,30 Dekhil et al., 2011 

Lodo de esgoto 5 100 5 17,86 Yang et al., 2010 

Lamas da indústria de galvanização 6,5–7,5 3.0 ∗ 10−4 M 24 58,68 Bhatnagar and Minocha, 2009 

Lodo da indústria siderúrgica 5 50 2 36,23 Naiya et al., 2008 

Lodo ativado 5 120 2 131,6 Al-Qodah, 2006 

Lodo industrial 5 15-3000 5 6,74 Martin et al., 2005 

Lodo de esgoto 5.8 40 60 16 Zhai et al., 2004 

Tabela 3: Adsorção de cádmio em lodo de esgoto
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 MATÉRIA PRIMA 

 

A matéria prima para a produção dos adsorventes foi o lodo de esgoto. A coleta 

desse material foi realizada na Estação de Tratamento de Esgoto Subaé (ETE - Subaé), 

operada pela Empresa Baiana de Água e Saneamento - Embasa e localizada na cidade 

de Feira de Santana.  

O sistema de tratamento de esgoto dessa unidade consiste em tratamento 

preliminar, tratamento primário realizado através de um reator UASB (reator anaeróbio 

de fluxo ascendente), e tratamento secundário constituído por uma lagoa facultativa. A 

secagem do lodo de esgoto é realizada no leito de secagem, de onde foi coletado o lodo 

utilizado para produção dos adsorventes. O esquema do tratamento do esgoto realizado 

na ETE é ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3: Tratamento de esgoto 

 

Para que fosse possível retirar uma amostra representativa do material, utilizou-

se as instruções de amostragem da NBR 10007/97. O leito de secagem mostrado na 

Figura 4 foi dividido em uma rede quadricular imaginária, as amostras foram retiradas 

de cada quadrante com uma pá e em seguida homogeneizadas. Desta forma o material 

coletado deverá ser o mais homogêneo possível. 
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Figura 4: Leito de secagem utilizado para coleta do lodo de esgoto 

 

 

4.2 PRODUÇÃO DO ADSORVENTE 

 

O lodo de esgoto coletado foi seco na estufa a uma temperatura de 100° C. Duas 

amostras desse lodo seco (VB) foram pesadas para lavagem e preparação dos 

adsorventes.  

O processo de lavagem do primeiro adsorvente consistiu em preparar uma 

suspenção de lodo seco com 500 mL de água deionizada e agitá-la durante 4 horas a 

uma temperatura de 70 °C. Em seguida, o material continuou sendo lavado com água 

deionizada até que atingisse pH constante e seco na estufa a uma temperatura de 100° 

C. Esse adsorvente foi nomeado de VB01. 

O mesmo procedimento foi realizado com a outra amostra de lodo, que foi 

agitada com 500 mL de solução de HCl a uma concentração de 1,00 mol L
-1

 e 

temperatura de 70 °C durante 4 horas. Posteriormente, o material foi lavado com água 

deionizada até que atingisse pH constante e seco na estufa a uma temperatura de 100° 

C. Esse adsorvente foi nomeado como VB02. 

O fluxograma mostrado na Figura 5 apresenta o processo de coleta da matéria 

prima e a produção dos adsorventes. Após esses procedimentos, as amostras foram 
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peneiradas para selecionar as partículas com diâmetros de 200 mesh (0,074 mm) e 

mantidas no dessecador para posterior utilização. 

 

 

Figura 5: Fluxograma de produção dos adsorventes 

 

 

4.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO  

 

Os materiais foram caracterizados por análise termogravimétrica (TG), análise 

elementar (EDX), difração de raio X (DRX), espectroscopia de infravermelho (FTIR) e 

ponto de carga zero.  

 

 

4.3.1 Análise termogravimétrica (TG) 

 

A análise termogravimétrica dos adsorventes produzidos foi realizada em 

atmosfera oxidante pelo aparelho TG-DTA (Shimadzu DTG-H50). O intervalo de 

temperatura utilizado foi de 25 a 1000°C, com uma taxa de aquecimento de 10 °C min
−1 

e um fluxo de ar sintético de 50 mL min
-1

.  

Lodo de esgoto (matéria prima)
Estação de Tratamento de Esgoto Subaé

Embasa - Feira de Santana

Lodo de esgoto seco 
(VB)

Lavagem com água 
(VB01)

Lavagem com HCl 
(VB02)

Secagem 100° C

500 mL H2O, 4 h, 70 °C

500 mL, HCl (1 mol L-1), 

4 h, 70 °C
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4.3.2 Análise elementar (EDX) 

 

A composição dos óxidos presentes no lodo seco (VB) e nos adsorventes VB01 e 

VB02 foi avaliada. As análises foram realizadas em um espectofotômetro de 

fluorescência de raios X por dispersão de energia Shimadzu EDX720, que opera com 

uma fonte de ródio, usando modelo semi-quantitativo.  

 

 

4.3.3 Difração de raios X (DRX) 

 

A difração de raios X das amostras foram coletadas em um Shimadzu XRD-

6000, operando com radiação CuKα em uma voltagem de 40 kV, corrente de 30 mA e 

monocromador de grafite, na região de 1,4 a 50° 2θ na taxa de varredura de 2° min 
− 1

.  

 

 

4.3.4 Espectroscopia de infravermelho (FTIR) 

 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho foi usada para 

identificar os grupos funcionais presentes na superfície do adsorvente. Essas 

informações foram obtidas utilizando um equipamento Perkin Elmer, com espectro 

entre 4000 e 400 nm
-1

, resolução de 2 cm
-1

 e 20 varreduras, com amostras coletadas em 

pastilhas de KBr. 
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4.3.5 Ponto de carga zero 

 

O pHpcz foi determinado utilizando metodologia proposta por Regalbuto et al. 

(2004). Para o experimento foi preparada uma solução de cloreto de sódio 0,10 mol L 
-1

, 

que foi ajustada em pH entre 1 e 12  utilizando NaOH e HCl, concentração de 0,10 mol 

L
-1

. Em seguida, foram misturados 20 mL da solução com 0,02g do adsorvente e 

colocadas sob agitação durante 24 horas em temperatura ambiente. Após esse período, o 

pH final foi registrado e o ponto de carga zero obtido na faixa onde o pH se manteve 

constante. 

 

 

4.4 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

 

 

4.4.1 Estudo de massa 

 

O estudo de massa analisa a influência da massa de adsorvente sobre a 

capacidade de adsorção. Para esse estudo, as massas de 0,05; 0,10; 0,15; 0,20 e 0,25g 

foram agitadas com 20 mL de solução de nitrato de cádmio a uma concentração inicial 

de 30 mg/L. Após 90 minutos de agitação as misturas foram filtradas e a concentração 

das amostras determinadas. 

 

 

4.4.2 Estudo do pH 

 

O estudo do pH visa avaliar em qual pH ocorre a melhor adsorção. Para essa 

avaliação foram estudas a adsorção de cádmio numa faixa de pH entre 2 e 8, utilizando 

a massa definida no estudo de massa, a concentração de 30 mg/L, volume de 20 mL. As 
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suspensões foram agitadas por 90 minutos em temperatura ambiente e posteriormente 

foram filtradas para determinação da concentração final de cádmio. 

 

 

4.4.3 Cinética 

 

A análise cinética foi realizada utilizando três concentrações iniciais de soluções 

de nitrato de cádmio (Cd(NO3)2), de forma que se obtivesse 30, 50 e 100 mgL
-1

de 

cádmio. Para cada concentração, foram agitados 20 mL da solução em 0,15 g de 

adsorvente durante diferentes períodos de tempo. Cada erlenmeyer foi agitado em 

temperatura ambiente durante tempos diferentes (entre 3 e 120 min). Em seguida essas 

amostras foram filtradas e tiveram a concentração final de cádmio determinada por um 

espectrofotômetro de absorção atômica. 

Com os dados obtidos foi possível estudar a adsorção de cádmio segundo os 

modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. 

 

4.4.4 Isoterma 

 

O estudo da isoterma foi realizado analisando a capacidade de adsorção do 

adsorvente VB01 quando submetido a soluções contendo cádmio em concentrações que 

variaram entre 50 e 400 mg.L
-1

. Um volume de 20 mL de cada solução foi agitada com 

0,15g de adsorvente durante 90 minutos a temperatura ambiente.  

Os dados foram modelados segundo os modelos de Langmuir e Freundlich, com 

o objetivo de verificar o que melhor se adequa ao sistema obtido. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os adsorventes produzidos nesse trabalho apresentaram coloração mais clara que 

o lodo de esgoto seco, como pode ser visto na Figura 6. Esse clareamento após os 

tratamentos ocorreu por causa da limpeza realizada pela água e pelo ácido na superfície 

do material. Comparando os dois tratamentos, o HCl realizou melhor limpeza no lodo 

seco que a água e por esse motivo a coloração do adsorvente VB02 é mais clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Lodo seco (VB) e lodo seco lavado com água (VB01) e com HCl (VB02) 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

 

5.1.1 Análise elementar (EDX) 

 

O percentual de óxidos encontrados no lodo de esgoto seco e nos adsorventes 

VB01 e VB02 são apresentados na Tabela 4. Os óxidos encontrados em maior 

quantidade nos materiais foram o dióxido de silício, óxido de alumínio. O aumento 

percentual desses óxidos foi verificado após os procedimentos de lavagem que retiraram 

parte dos óxidos característicos do lodo de esgoto. 

A quantidade de óxido de ferro e óxido de alumínio em VB é próxima, pois o 

lodo seco possui 17,94% de Fe2O3 e 18,87 de Al2O3. Após as lavagens, o teor de Fe2O3 

diminui para ambos os adsorventes, o VB01 tem percentual de 10,32% e o VB02 
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percentual de 4,94%. Essa redução significativa se justifica pela lixiviação provocada 

pelas lavagens com água e principalmente com HCl. A lixiviação do ferro também é 

responsável por dar aos adsorventes a coloração mais clara que o VB, sendo o VB02 

mais claro que o VB01 pelo maior percentual de ferro perdido. 

O óxido sulfúrico sofreu lixiviação em menor proporção, comparando os valores 

encontrados em VB, os percentuais foram reduzidos em 2% para VB01 e 1% para 

VB02. O dióxido de titânio foi reduzido a quantidades iguais em ambos os tratamentos, 

o óxido de cálcio que possuía percentual de 3,34% em VB, foi reduzido para 2,05% em 

VB01 e para 0,27% em VB02, tendo sua quantidade quase que totalmente lixiviada. O 

pentóxido de fósforo, que possuía um percentual de 1,42% em VB, teve uma pequena 

elevação em VB01 (1,46%) e foi reduzida a 0,3% em VB02. O óxido de cálcio e o 

pentóxido de fósforo sofreram maior lixiviação em VB02 pela maior agressividade 

ocasionada pela lavagem ácida. 

 

Óxido VB VB01 VB02 

SiO2 46,34 ± 0.10 50,00 ± 0.10 56,93 ± 0.10 

Al2O3 18,87 ± 0.10 28,32 ± 0.13 29,91 ± 0.12 

Fe2O3 17,94 ± 0,02 10,32 ± 0.01 4,94 ± 0.01 

SO3 5,60 ± 0.02 3,80 ± 0.01 4,33 ± 0.02 

TiO2 4,23 ± 0.01 2,93 ± 0.01 2,93 ± 0.01 

CaO 3,34 ± 0.01 2,05 ± 0.01 0,27 ± 0.01 

P2O5 1,42 ± 0.02 1,46 ± 0.02 0,30 ± 0.01 

Outros 2,26 1,107 ± 0,01 0,4 ± 0.01 

Tabela 4: Óxidos presentes nos adsorventes (%) 

 

Os óxidos encontrados correspondem aos principais óxidos presentes no lodo de 

esgoto (TUROVSKIY E MATHAI, 2006). A análise elementar do lodo seco estudado 

por Areias et al. (2012) apresentou maior percentual de dióxido de silício (14,26 %), 

seguido de óxido de cálcio (12,78%) e óxido de alumínio (8,83%). Já o lodo seco 

estudado por Da Silva et al. (2015), teve maior percentual de óxido de cálcio (38,75%), 

seguido de dióxido de silício (15,54%) e óxido de alumínio (15,01%). Esses resultados 

mostram o dióxido de silício entre os principais óxidos presentes no lodo seco 

acompanhado de outros óxidos que variam de acordo com as características do esgoto. 
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Aponta-se também a possibilidade de serem encontrados óxidos de cromo, 

cobalto, cobre, chumbo, mercúrio, níquel e zinco no lodo. A presença de componentes 

como alumínio (Al), ferro (Fe), potássio (K), cálcio (Ca), fósforo (P) e outros metais 

nos adsorventes são importantes para que eles possam formar sítios de adsorção ativa na 

sua superfície (CHEN et al. 2014). 

 

 

5.1.2 Difração de raios X (DRX) 

 

A análise de DRX mostra a organização cristalina do lodo de esgoto seco e dos 

adsorventes desenvolvidos. Com a observação da Figura 7 percebe-se que a estrutura 

dos minerais presentes no lodo de esgoto e nos adsorventes é cristalina. As organizações 

cristalinas mais evidentes foram as de quartzo (SiO2), caulinita, goetita, além outras 

fases menos acentuadas identificadas. O mesmo comportamento foi observado para 

todos os adsorventes VB01 e VB02, mostrando que a lavagem do lodo de esgoto seco 

com água ou com HCl não interfere na estrutura cristalina dos adsorventes produzidos a 

partir do lodo de esgoto seco. 
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Figura 7: Difratogramas de raios X das amostras lodo de esgoto seco (VB); lodo seco lavado com água destilada 

(VB01); lodo de esgoto lavado com ácido clorídrico (VB02) 
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O resultado com maior presença de quartzo corresponde ao padrão de DRX 

encontrado por Al-Malack e Dauda (2017), que encontraram picos correspondentes à 

calcita, quartzo e dolomita para a amostra de lodo seco os autores. Essa predominância 

também foi relatada por Ait Ahsaine et al. (2017), Gutiérrez-Segura et al., (2012). Os 

resultados de Wongrod, et al. (2018) mostraram que o quartzo estava presente no lodo 

seco e no lodo após pirólise com modificação insignificante das suas fases cristalinas 

após o tratamento. 

A presença de quartzo ou feldspato está relacionada à presença de sílica no 

material. A sílica encontrada nos adsorventes é proveniente da areia que não foi 

removida no processo de tratamento primário do esgoto, sendo carregada por toda a 

etapa de tratamento até chegar ao leito de secagem. 

 

 

5.1.3 Espectroscopia de infravermelho (FTIR) 

 

A espectroscopia de infravermelho (FTIR) buscou analisar os grupos funcionais 

presentes no lodo seco e avaliar se após os tratamentos esses grupos foram alterados. A 

Figura 8 mostra o espectro de infravermelho do lodo de esgoto seco (VB), do lodo de 

esgoto lavado com água (VB01) e do lodo de esgoto lavado com HCl (VB02). As 

amostras analisadas possuem vibrações iguais ao longo dos comprimentos de onda 

utilizados no estudo. Isso significa que os grupos funcionais presentes na superfície do 

lodo seco (VB) não são alterados com os tratamentos utilizados, se mantendo presentes 

nos adsorventes VB01 e VB02.  
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Figura 8: Espectroscopia de infravermelho para as amostras VB, VB01 e VB02 

 

As bandas presentes no comprimento de onda 3500 cm
-1

 correspondem aos 

estiramentos O-H. De 2250 a 3000 cm
-1

 correspondem ao estiramento de C-H, 

estruturas de hidrocarbonetos alifáticos que podem ser associado à parte glicídica dos 

lipídios (ROS et al. 2006). O intervalo de 1500 a 1800 cm
-1

 corresponde ao grupo 

carbonil (C=C, C=O, COO–), contendo carbonatos, cetonas e ácidos carboxílicos 

(CHEN et al., 2012). A faixa entre 700 a 1500 cm
-1

 está relacionado à presença de 

sulfato orgânico e ao alongamento em amidas (N-H), que confirma a presença de 

estrutura proteica no lodo (ROS et al. 2006) e de compostos provenientes da urina, 

como a ureia (LEAL, 2010; OLIVEIRA, 2012). As bandas intensas entre 1000 cm
-1

 e 

1250 cm
-1

 estão ligadas à presença de sílica (Si-O-Si), enquanto que as bandas mais 

fracas que ocorrem em torno dos 450 cm
-1 

correspondem ao estiramento de Si–O, 

regiões que apresentaram grande quantidade de bandas e consequente presença de 

grande quantidade de silicatos nos adsorventes (PULLKET, 2015). As bandas na faixa 

dos 700 cm
-1

 estão associadas a estiramentos provenientes de constituintes fenólicos e 

flavonoides originados da lignina e de outros materiais orgânicos degradados e 

incorporados às moléculas (LARSON E ROCKWELL, (1980) apud SENESI et al. 

(1991). 

Os tratamentos do lodo de esgoto realizados por Al-Malack e Dauda (2017) 

utilizando impregnação química e carbonização, resultaram na melhoria das 

propriedades da superfície, onde novos grupos funcionais foram encontrados. Os 

principais grupos identificados nessas amostras foram os grupos hidroxila, aromática, 
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carboxila e silanol. Além desses, também foram encontrados constituintes inorgânicos 

no material correspondentes à calcita e fosfato.  

Ait Ahsaine et al. (2017) encontraram em suas análises, bandas que 

correspondem a grupos funcionais orgânicos, tais como -OH, C–H, C=C, C=O e COO–, 

provenientes da grande quantidade de ácidos carboxílicos, hidrocarbonetos e compostos 

aromáticos. Esses compostos aromáticos são responsáveis por promover ligações π-

elétron, que possuem uma forte afinidade com cátions de metais.  

Chen et al. (2014) compararam a espectroscopia do lodo de esgoto seco com o 

lodo pirolizado.  Os picos do lodo pirolizado são menores e mais fracos que o de lodo 

seco, isso significa que os grupos funcionais de superfície são bem distribuidos e sua 

abundância é mais pobre, sem cetona, aldeído, lactona e carboxila (grupos funcionais de 

ligação dupla carbono-oxigénio). 

 

 

5.1.4 Análise termogravimétrica (TG) 

 

A análise termogravimétrica (TG) do lodo seco e dos adsorventes buscou avaliar como 

ocorre a perda de massa desses materiais quando submetidos à elevação da temperatura. 

A Figura 9 mostra a análise térmica do lodo de esgoto seco (VB) ilustrada pela curva 

em preto, que representa as perdas de massa sofridas pela amostra com o aumento de 

temperatura. Essas perdas ocorreram mais evidentemente em dois períodos, o primeiro 

na fase de desidratação, que ocorreu entre as temperaturas de 0 e 100
◦ 
C, e o segundo na 

fase de decomposição, que ocorreu dos 100 aos 500
◦ 
C. A partir dos 500

◦ 
C a massa da 

amostra se manteve constate e o processo resultou numa perda total de 36% da massa.  
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Figura 9: Curvas TG e DTG do lodo de esgoto seco (VB) 

 

Reis (2012) realizou a análise térmica do lodo de esgoto coletado na mesma ETE 

em diferentes tempos de disposição no leito de secagem (10, 32, 50 e 60 dias). Ele 

verificou que na fase de desidratação os adsorventes perderam de 1 a 6% de massa, 

tiveram perda total variando entre 17 e 26% e que no intervalo de 600 a 1000 °C quase 

não ocorreram variações na massa das amostras. O autor também percebeu que as 

amostras de lodo mais novas possuíram uma menor perda de massa que as amostras de 

lodo mais antigas, indicando que os lodos mais novos têm maiores teores de material 

volátil e por isso perdem mais massa com o aumento da temperatura. 

Viana (2013) analisou termicamente o lodo de esgoto seco em atmosfera 

oxidante e com atmosfera inerte. A perda de massa total para a amostra em atmosfera 

oxidante foi de 56,7% e de 56,81% para a análise feita com amostra aquecida em 

atmosfera inerte, concluindo que a perda de massa é praticamente igual para as duas 

análises. O autor concluiu também, que durante o processo ocorre perda da parte 

orgânica, permanecendo os óxidos inorgânicos no material. Na amostra aquecida em 

meio oxidante, a etapa de desidratação ocorreu até os 150° C, seguida de decomposição 

até os 500° C e massa praticamente constantes após essa temperatura. 

Comportamento similar foi verificado em Leng et al. (2015) que teve maior parte 

da massa do seu lodo de esgoto seco decomposta entre 200 e 500° C. A massa que foi 

perdida acima dessa temperatura pode ser atribuída à decomposição de materiais 

inorgânicos, o que contribuiu para que restasse 35% da matéria-prima. Zou et al. (2013) 

também verificou maior perda de massa nas temperaturas entre 220 e 470° C e 
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relacionou esse fato à decomposição de materiais orgânicos e inorgânicos. As 

temperaturas acima destas foram relacionadas à geração de CO2 e CO. 

Font et al. (2001) caracterizou termicamente lodos de esgoto de diferentes 

origens e submetidos a tratamentos aeróbicos e anaeróbicos. As análises avaliaram a 

decomposição dos materiais através da pirólise e combustão. Com os lodos 

decompostos aerobicamente, a decomposição através da pirólise coincide com a 

decomposição por combustão, ocorrendo no intervalo de 200 a 450°C. Como tendência 

geral, a decomposição começa a 250 ° C, se reduzido na faixa de temperatura até 

diminuir consideravelmente acima de 450 ° C. Os lodos decompostos anaerobicamente 

apresentam comportamento semelhante, mas a curva de combustão fica abaixo da 

pirolítica, que correspondente a uma maior perda de massa a altas temperaturas. 

A Figura 10 mostra a análise térmica dos adsorventes VB01 e VB02. A faixa de 

perda de água fisissorvida para VB02 é menor que VB01, indicando que VB02 perde 

água mais rápido. O resultado mostra que o adsorvente VB01 começa sua etapa de 

decomposição mais rápido que o VB02, se mostrando menos resistente ao aumento de 

temperatura. Na temperatura em que as proteínas e carboidratos começam a se 

decompor, a partir dos 400° C (ISHIWATARI, 1969), a massa no adsorvente VB01 é 

menor que a massa de VB02, resultado que está associado ao tratamento dos 

adsorventes. A lavagem ácida de VB02 foi mais agressiva e promoveu a remoção de 

materiais orgânicos que não foram eliminados no lodo lavado com água (VB01), por 

esse motivo, VB01 possui maior quantidade desses componentes. 

O adsorvente VB01 teve 30,3% de sua massa degradada ao longo de todo o 

processo e o VB02 29,8%, o que mostra que o VB01 perdeu mais materiais voláteis 

durante o aquecimento.  
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Figura 10:Curvas TG dos materiais lodo seco lavado com água destilada (VB01) e  lodo de esgoto lavado com ácido 

clorídrico (VB02) em fluxo de ar, 50 mL min−1, e taxa de aquecimento de 10 ◦C min−1 

 

Na análise térmica realizada por Ait Ahsaine et al. (2017), houve perda de massa 

total de 64% do adsorvente, enquanto o lodo seco teve perda de 58%. Os autores 

atribuíram a eliminação de vapores como NH3, NO2 e O2 à fase de decomposição. Para 

as temperaturas acima de 600° C, corresponderam à perda de alguns minerais óxidos 

(SiO2, MgO e Al2O3).  

A Figura 11 mostra as curvas de DTG dos adsorventes VB01 e VB02. Entre 200 

e 450
◦ 

C, onde o processo de decomposição é mais acentuada, ocorre maior oscilação 

nas curvas, o adsorvente VB01 apresenta um pico e o VB02 dois picos. No intervalo 

entre 450 e 600
◦ 
C ocorre a decomposição de estruturas aromáticas. 

O comportamento da curva do VB02 na mesma figura é explicado por Viana 

(2013), que encontrou comportamento similar em seus resultados. Segundo o autor, no 

primeiro estágio da decomposição do material ocorre combustão quase completa dos 

compostos orgânicos iniciais e no segundo estágio, a combustão dos materiais 

pirolisados formados na primeira etapa.  
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Figura 11: Curvas DTG dos materiais lodo de esgoto seco lavado com água destilada (VB01) e  lodo de 

esgoto seco lavado com ácido clorídrico (VB02) em fluxo de ar, 50 mL min−1, e taxa de aquecimento de 10 ◦C min−1 

 

 

5.1.5 Ponto de carga zero 

 

O ponto de carga zero (PCZ) corresponde ao ponto em que o pH da solução não 

influencia na carga de superfície do adsorvente. Ele é obtido através da média aritmética 

dos pontos que o pH se mantêm aproximadamente constante após entrar em contato 

com o adsorvente. 

A Figura 12 mostra que o ponto de carga zero obtido no lodo de esgoto seco (VB) foi 

7,3, um valor neutro. 
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Figura 12: PCZ lodo de esgoto seco 

 

A Figura 13 mostra a modificação do pH da solução após o contato com o 

adsorvente VB01. O ponto de carga zero do adsorvente foi 8,1, um resultado de pHPCZ 

básico, resultado que também foi relatado por Tan et al. (2015) que encontraram pHPZC 

10,17 para seu adsorvente. 
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Figura 13: PCZ adsorvente VB01 (Lodo lavado com água) 
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A Figura 14 mostra a modificação do pH após o contato com o adsorvente VB02, 

onde se pode observar que o pH final das amostras se mantém constante em torno do 

pH 5. Através da média dos pontos, o PCZ determinado foi igual a 4,9. Dessa forma, a 

adsorção de cádmio será melhor em pH’s maiores que 4,9 já que a adsorção do cátions é 

favorecida quando o pH da solução é maior que o pHPCZ. 
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Figura 14: PCZ adsorvente VB02 (Lodo lavado com HCl) 

 

Outros autores obtiveram PCZ ácidos em adsorventes produzidos a partir do lodo 

de esgoto tratado quimicamente. Estudos que utilizaram H2SO4 para tratamento químico 

do lodo obtiveram PCZ 4,5 (SONAI, 2012), 4,2 (OLIVEIRA, 2015), 5,3 (PEREIRA e 

GIACOMONI, 2015) confirmando que o tratamento químico contribui 

significativamente para a acidez dos adsorventes, já que o material é influenciado pelas 

cargas inseridas da sua superfície. 

O pHPCZ do lodo de esgoto seco, que era inicialmente neutro, foi modificado e 

após os tratamentos o pHPCZ de VB01 se tornou básico e de VB02 ácido, como poder 

ser visto na Tabela 5. Esse comportamento ocorreu pela acidificação da superfície do 

material causada pela lavagem ácida deixando disponível maior quantidade de íons H
+
 

na superfície do adsorvente. Esses íons indicam que as características químicas do 

material foram modificadas e se comportam como íons disponíveis para interação 

química com o soluto que será removido. 
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Amostra PCZ 

VB 

VB01 

7,3 

8,1 

VB02 4,9 

Tabela 5: Ponto de carga zero do lodo de esgoto seco e dos adsorventes VB01 e VB02 

 

 

5.2 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

 

 

5.2.1 Estudo de massa 

 

O estudo de massa avalia a quantidade de adsorvente adequada para os ensaios 

de adsorção. A Figura 15 mostra a remoção de cádmio pelos adsorventes em função da 

massa. Observa-se que os percentuais de remoção para o adsorvente VB01 são maiores 

que para o VB02 e que em dosagens menores o percentual de remoção do cádmio é 

menor, aumentando com o aumento da massa. 
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Figura 15: Estudo de massa dos adsorventes VB01 e VB02.  

Condições de ensaio: 20 mL de solução; concentração inicial de 30 mg/L; pH não alterado e tempo de 90 minutos 
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Comparando os percentuais de remoção dos adsorventes, para a massa de 0,05 g 

o percentual removido pelo VB01 foi de 65%, enquanto que o VB02 removeu 12% do 

cádmio em solução. Com a massa de 0,15 g, os adsorventes VB01 e VB02 foram 

capazes de remover 92% e 40% do cádmio presente na solução, respectivamente e os 

percentuais de remoção seguiram menores para o VB02. Os maiores percentuais de 

remoção atingidos para ambos os adsorventes foram com a massa de 0,25g, onde se 

obteve 97% de remoção para o VB01 e 61% para o VB02. 

A massa do adsorvente VB01 para realizar os posteriores estudos de adsorção foi 

0,15 g, pois não há grande diferença entre o percentual de adsorção para essa massa e 

para as massas de 0,2 e 0,25g. Escolhas desse tipo são comuns, Tan et al. (2015) 

obtiveram maior adsorção de cádmio sobre o lodo de esgoto utilizando 0,2g de massa, 

porém, usaram 0,05g porque nessa dosagem o percentual de remoção de cádmio era 

alto.  

Com o intuito de melhorar a capacidade de adsorção, o estudo de massa foi 

repetido para o adsorvente VB02. Nessa repetição, o pH inicial da solução contendo 

cádmio foi modificada para os pH’s 3 e 8, com o intuito de descobrir se em pH mais 

ácido ou básico ocorre alguma interferência na adsorção. Como resultado, visto na 

Figura 16, percebeu-se que o percentual de remoção em pH ácido (pH 3) é muito 

pequeno, em torno de 1 e 2%. Já para o meio básico (pH 8) os percentuais se elevaram, 

atingindo 55% de remoção com 0,05 g de adsorvente, 73% com 0,15 g e 81% com 0,25 

g.  
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Figura 16: Estudo de massa adsorvente VB02 com pH 3 e pH 8 
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Os resultados de adsorção se apresentaram melhores para pH mais elevado, 

informação que tem relação com o valor de pHPCZ encontrado. A adsorção de cátions é 

favorecida quando o pH da solução é maior que o pHPCZ, pois os íons positivos 

presentes na solução serão atraídos pelos íons com carga negativa que estão presentes 

na superfície do adsorvente. Dessa forma, os íons Cd
2+

 irão interagir mais facilmente 

com o adsorvente se a solução estiver básica. Caso a solução esteja ácida, não haverá 

diferença entre as cargas e não haverá interação entre os íons, inviabilizando o processo 

adsortivo. Esse resultado indica que o mecanismo de adsorção do cádmio ocorre por 

interação eletrostática. 

Segundo os resultados obtidos, a massa ideal para os experimentos com o VB02 

seria de 0,25g, porém, existem algumas desvantagens na utilização desse material: 

mesmo realizando a alteração do pH, o percentual de adsorção de VB02 é menor que o 

obtido para o VB01; precisaríamos utilizar grande quantidade de massa para alcançar 

maior potencial de adsorção; o processo produtivo do adsorvente VB02 e o ajuste de pH 

da solução para torná-la básica, torna o material mais difícil de ser produzido, se 

comparado com o adsorvente VB01, lavado apenas com água; considerando uma 

situação real, não seria possível alterar o pH de um curso d’água para realizar seu 

tratamento por adsorção. Pelo ponto de vista ambiental, o uso do VB01 também possui 

mais vantagens, pois seu processo produtivo utiliza apenas água e energia para secagem, 

além de lançar os poluentes removidos do lodo na rede de esgoto, que será tratado antes 

do lançamento nos rios. Devido a esses motivos, escolheu-se apenas o adsorvente VB01 

para dar prosseguimento aos experimentos. 

 

 

5.2.2 Estudo do pH 

 

O pH governa a sorção de íons metálicos nos adsorventes e seu estudo mostra 

como a quantidade de cádmio adsorvida se altera em função do pH. Como pode ser 

visto na Figura 17, os resultados mostraram que a quantidade adsorvida aumenta com o 

aumento do pH e tende a um equilíbrio entre os pH’s 4 e 8, atingindo um percentual de 

remoção de 87 a 98%.  
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Figura 17: Estudo de pH adsorvente VB01 

Condições: m=0,15g, C= 30 mg/L, V= 20 mL, t= 90 min 

 

Os resultados são semelhantes com os obtidos por Gao et al., (2019) que 

obtiveram pH de equilíbrio entre 5 e 8; Al-Malack e Dauda (2017), que obtiveram 

melhor desempenho no intervalo entre 5 e 7; Mohammadi et al., (2017) adsorção 

máxima entre pH de 5 a 10; Tan et al (2015) entre 3 e 6; Heitman et al. (2014) entre 3 e 

7; Sadeghalvad et al. (2014) entre 2,7 e 7,6. Dessa forma, partir do resultado obtido com 

esse estudo, percebe-se que o pH da solução contendo cádmio (pH 5,2) está 

naturalmente apropriada para promover adsorção no metal, não sendo necessário fazer 

alterações nesse parâmetro para os próximos experimentos. 

No estudo realizado por Ait Ahsaine et al. (2017) foi percebido que o percentual 

de remoção de Cd (II) aumenta com o aumento do pH. No pH 5 foi adsorvido em torno 

de 80% de cádmio e nos pH’s de 6 a 12 esse percentual foi constante e próximo de 

100%, tendo os autores trabalhado com pH 6. Em baixos valores de pH, os autores 

atribuíram o baixo porcentual de remoção à competição de prótons da solução com a 

superfície do adsorvente, ocorrendo uma repulsão eletrostática. Isso também pode estar 

associado à diminuição de íos H
+
 na superfície, o que resulta em menos repulsão com 

íons de metal, como foi dito por Mohammadi et al., (2017). El-Deen e Zhang (2016) 

obtiveram a adsorção máxima de cádmio em pH 6 e também perceberam que em pH 

baixo a porcentagem de adsorção é baixa devido a uma repulsão eletrostática entre a 

carga positiva de íon metálico (Cd
2+

) e os prótons na superfície adsorvente. Com o 

aumento do pH, a repulsão eletrostática diminuiu e a adsorção de Cd
2+

 aumenta. O 

mesmo comportamento foi encontrado por Ifthikar et al. (2017), que mostraram a 
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influência do pH e do potencial de carga zero na adsorção, indicando a atração 

eletrostática entre o adsorvente produzido a partir do lodo de esgoto e íons de Pb (II). 

Esses resultados indicam que o mecanismo que ocorre no processo de adsorção 

desse trabalho é a interação eletrostática. 

 

 

5.2.3 Cinética 

 

Com os dados obtidos foi possível traçar a curva de concentração de cádmio ao 

longo do tempo, e assim, determinar o tempo de equilíbrio de adsorção, atingido no 

momento em que as concentrações permanecem constantes. 

A Figura 18 mostra curvas que correspondem à quantidade de cádmio removida 

em função do tempo de agitação. Observa-se a partir da figura, que à medida que se 

aumenta a concentração, maior é a quantidade de cádmio adsorvida. Para a solução com 

concentração de 30 mg.L
-1

 foi adsorvido de 2,9 a 3,2 mg/g do metal; para 50 mg.L
-1

  

houve remoção entre 4,3 e 5,3 mg g
-1

 e para a solução de 100 mg.L
-1

 pôde-se remover 

de 6,3 a 8,6 mg g
-1

 de cádmio.  
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Figura 18: Cinética das concentrações de 30, 50 e 100 mg L-1 

Condições de ensaio: 20 mL de solução; pH não alterado 
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Para todas as concentrações, o tempo necessário para o equilíbrio foi de 60 

minutos. O reduzido tempo de equilíbrio também foi encontrado por Gao et al. (2019) 

que atingiram a remoção máxima em 60 min para a concentração de 50 mg L
-1

; 

Mohammadi et al., (2017) que atingiu o equilíbrio entre os tempos 30 e 120 minutos; 

Heitman et al. (2014)  atingiu em 60 minutos. 

A quantidade máxima adsorvida para as diferentes concentrações iniciais podem 

ser vistas na Tabela 6. À medida que se aumenta a concentração da solução de cádmio, 

maior será a quantidade de soluto disponível para se aderir à superfície do adsorvente, 

por esse motivo, ocorre esse aumento de quantidade adsorvida de acordo com a 

concentração. 

 

Concentração 

(mg.L
-1

) 
Qe (mg.g

-1
) 

30 3,2 

50 5,3 

100 8,6 
Tabela 6: Quantidades máximas adsorvidas nas concentrações de 30, 50 e 100 mg.L-1 

 

A quantidade máxima adsorvida encontrada (8,6 mg.g
-1

) se aproxima dos 

resultados encontrados por Martin et al. (2005) e Xie et al. (2012). Martin et al. (2005) 

lavaram o lodo de esgoto com H2SO4, aqueceram a 700 C na presença de N2, e lavaram 

novamente o material com HCl e água destilada até pH constante.  Após o peneiramento 

em peneira de 325 mesh e realização dos ensaios de adsorção, os autores conseguiram 

remover 6.74 mg.g
-1 

de cádmio. Xie et al. (2012) passaram o lodo numa peneira de 160 

mesh e o misturaram com pirolusita, um mineral rico em óxido de manganês. 

Posteriormente a mistura foi impregnada com ZnCl2 e H2SO4, aquecida a 550 C na 

presença de N2, lavada com HCL e água quente para remover qualquer produto químico 

aderido. A quantidade máxima de cádmio removida pelos autores foi de 7.55 mg.g
-1

. 

Comparando as metodologias empregadas nesses estudos e a quantidade cádmio 

adsorvida, percebe-se que apesar dos elaborados tratamentos, esses adsorventes 

produzidos a partir do lodo de esgoto apresentam capacidade de adsorção parecida com 

o adsorvente utilizado nesse trabalho.   

A Figura 19 mostra a curva cinética para a concentração 100 mg L
-1

 ajustada aos 

modelos de Pseudo primeira ordem, Pseudo segunda ordem e Elovich. 
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Figura 19: Ajuste aos modelos cinéticos para curva de concentração 100 mg L-1 

 

Modelo cinético Parâmetros VB01 

Pseudo-primeira ordem 

qm (mg g
-1

) 8,58 

KS1 (min
-1

) 0,507 

R
2
 0,43 

Pseudo-segunda ordem 

qm (mg g
-1

)
 

8,81 

KS2 (g mg
-1

 min
-1

)
 

0,103 

R
2
 0,621 

Elovich 

a (mg g
-1

 min
-1

) 3117,8 

b (g mg
-1

) 1,47 

R
2
 0,926 

Tabela 7 mostra os parâmetros cinéticos obtidos a partir do ajuste dos dados aos 

modelos. Comparando os coeficientes de regressão (R
2
) obtidos, o valor que mais se 

aproxima de 1 é o modelo de Elovich, indicando que é o modelo mais adequado ao 

estudo. Sendo assim, sugere-se que a adsorção ocorre por quimisorção e que os sítios 

ativos do adsorvente são heterogêneos. A reação de adsorção ocorre de maneira 

heterogênea, exibindo diferentes energias de ativação para o processo. O valor de a 

maior que o de b indicou maior taxa de adsorção do que a dessorção, mostrado 

viabilidade no processo de adsorção (KHAN et al., 2014). Apesar do melhor ajuste 

verificado ser para o modelo de Elovich, percebe-se que os valores máximos adsorvidos 

teóricos para os modelos de pseudo primeira e segunda ordem se aproximam do valor 

encontrado experimentalmente. 

 

Modelo cinético Parâmetros VB01 

Pseudo-primeira ordem 
qm (mg g

-1
) 8,58 

KS1 (min
-1

) 0,507 
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R
2
 0,43 

Pseudo-segunda ordem 

qm (mg g
-1

)
 

8,81 

KS2 (g mg
-1

 min
-1

)
 

0,103 

R
2
 0,621 

Elovich 

a (mg g
-1

 min
-1

) 3117,8 

b (g mg
-1

) 1,47 

R
2
 0,926 

Tabela 7: Parâmetros cinéticos para adsorção de cádmio com o adsorvente VB01 usando diferentes modelos 

 

5.2.4 Isoterma 

 

A quantidade de cádmio removida pelo adsorvente em função das diferentes 

concentrações é mostrada na Figura 20. A quantidade removida aumenta de forma 

diretamente proporcional à concentração, atingindo maior percentual de remoção na 

concentração de 410 mg.L
-1

. 
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Figura 20: Ajuste das isotermas de Langmuir e Freundlich 

 

A Tabela 8 apresenta os valores dos parâmetros obtidos pelo ajuste não linear dos 

modelos matemáticos de Langmuir e Freundlich. Avaliando os parâmetros, os valores 

de R
2
 dos dois modelos foram maiores que 0,9, indicando que há adequação de ambos 

aos dados experimentais. O ajuste ao modelo de Langmuir coincide com o significado 

do ajuste ao modelo cinético de Elovich, que indica que o processo de adsorção ocorre 

por quimissorção. O modelo de Freundlich, que teve valor de R
2 

mais aproximo de 1, se 

ajustou melhor aos dados. Esse resultado reafirma a indicação de que o adsorvente 
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possui sítios ativos heterogêneos e sua possível distribuição exponencial, como indicado 

no ajuste ao modelo de Elovich do estudo cinético. 

O valor de n no modelo de Freundlich indica uma adsorção favorável se 1< n 

<10. O valor encontrado pelo ajuste ao modelo foi igual a 3,17, indicando que a 

adsorção de cádmio com o adsorvente VB01 é favorável. Esse resultado coincide com 

os resultados encontrados por Gao et al.  (2019), Liang et al. 2017 e Al-Malack e 

Dauda, (2017). 

 

Isoterma Parâmetro VB01 

Langmuir 

qm (mg g
-1

) 19,50 

KL (L mg
-1

) 0,02 

R
2
 0,9139 

 

Freundlich 

KF (mg g
-1

) (L g
-1

)
n 

2,834 

n 3,17 

R
2
 0,9805 

Tabela 8: Modelos de isotermas de adsorção dos íons Cd utilizando VB01 

 

 

5.2.5 Espectroscopia de infravermelho (FTIR) após adsorção 

 

Uma amostra do adsorvente foi analisada após a adsorção de cádmio e nomeada 

como VB01-Cd. A Figura 21 mostra o espectro de infravermelho do adsorvente VB01 e 

do VB01-Cd, que nos permite comparar os grupos funcionais presentes no adsorvente 

antes e depois da adsorção de cádmio. Percebe-se que os grupos funcionais encontrados 

até o comprimento de onda de 1250 cm
-1 

estão presentes nos dois materiais porém, eles 

vibram em comprimento de onda menor para o VB01-Cd. A partir do comprimento de 

onda de 1250 cm
-1

, que corresponde aos grupos funcionais carbonil (C=C, C=O, COO–

), estruturas de hidrocarbonetos alifáticos e estiramentos O-H, as bandas para a amostra 

VB01-Cd se reduzem de forma significativa em todas as regiões. Esses grupos 

funcionais vibraram com mais intensidade no adsorvente VB01 e após o processo de 

adsorção a identificação desses grupos foi reduzida. Esse comportamento ocorreu 

devido à utilização desses grupos funcionais para promover ligações com o cádmio 

durante a adsorção, e devido a essa ligação, algumas vibrações do VB01-Cd não 

tiveram a mesma intensidade que o VB01. 
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Figura 21: Espectro de infravermelho para as amostras VB01 e VB01-Cd 

 

Gao et al. (2019) observaram que as vibrações na região 3200 e 3600 cm
-1

, que 

correspondem ao alongamento O-H de grupos hidroxila, foram significativamente 

reduzidas após interação com Cd
2+

. Os picos que representaram a ligação carboxila C = 

O também foram significativamente reduzidos e as ligações C-H no grupo aromático 

aumentaram significativamente após a adsorção, indicando que esses grupos podem 

estar envolvidos no processo. Diante dos resultados, os autores sugeriram que a 

presença de grupos como –COOH, –OH e –CH grupos aromáticos, podem ser 

responsáveis pela adsorção do Cd
2 +.

 

Mohammadi et al., (2017) estudaram os grupos funcionais presentes em amostras 

de lodo de esgoto seco e lodo pirolizado a 600° C antes e depois da adsorção de cádmio. 

O lodo após tratamento térmico perdeu grupos N-H, C-H, C-O, O-H, C=C, CH2 e CH3, 

anteriormente presentes no lodo seco. Já comparando as bandas antes e após a adsorção 

de cádmio, não foram identificadas grandes modificações. 

No estudo de Ahsaine et al. (2017), após a adsorção de cádmio houve o aumento 

significativo da banda 3.400 cm
–1

 correspondente ao alongamento –OH, que pode ter 

ocorrido devido à água adsorvida após a adsorção. Todas as outras bandas na região de 

200-2.600 cm
-1

 diminuíram em intensidade, podendo ser explicada pelas interações 

eletrostáticas entre os grupos funcionais COO–, –NH e –CO e os íons de cádmio. 
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Chen et al. (2015), que produziram um adsorvente a partir do lodo de esgoto 

impregnado com ZnCl2 e pirolisado a 500 °C, compararam os espectros de FTIR antes e 

depois da adsorção do cádmio. Eles perceberam que o deslocamento nas bandas de 

grupos carboxílicos não mostraram alterações significativas, indicando a presença de 

grupos funcionais semelhantes em ambas as superfícies. No adsorvente desenvolvido 

por Gutiérrez-Segura et al., (2012), onde o lodo de esgoto foi lavado com HCl, foram 

identificados os grupos de superfície contendo oxigênio (C=O, C-O e -OH), grupos 

hidroxila, carboxila e ligações C-O-H, mas não foram identificadas mudanças 

significativas nas bandas correspondentes a esses grupos antes e depois da adsorção de 

cádmio. 

 

 

6 CAPACIDADE DE ADSORÇÃO 

 

A quantidade de cádmio adsorvida nesse experimento pode ser comparada com a 

quantidade adsorvida por outros materiais também desenvolvidos a partir do lodo de 

esgoto. A Tabela 9 mostra a capacidade de adsorção de cádmio obtida por diferentes 

adsorventes e a forma como eles foram tratados. 

Esse comparativo mostra que o tipo de tratamento interfere na capacidade de 

adsorção e que a combinação de tratamentos térmicos e químicos pode gerar um 

resultado melhor quanto à essa remoção. Percebe-se também que a capacidade de 

adsorção alcançada com o adsorvente VB01 foi superior ao carvão ativado comercial e 

a adsorventes tratados térmica ou quimicamente. Ele também possui capacidade de 

adsorção superior ao lodo de esgoto enriquecido com pirolusita, que é um mineral. 

Esses resultados confirmam que o lodo de esgoto seco pode ser transformado em um 

adsorvente através de procedimentos mais simples, sem necessitar de matéria prima 

para seu enriquecimento ou de grandes técnicas para sua produção e ser eficiente na 

remoção de cádmio. 
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Tabela 9: Quantidade de cádmio adsorvida por diferentes adsorventes 

 

 

 

  

Adsorvente 
Capacidade de adsorção 

(mg/g) 
Autor 

Lodo de esgoto pirolisado (300 °C, 500 °C, 

700°C) por 4h e lavagem com HCl 
107.72 Gao et al., 2019 

Lodo de esgoto impregnado com H2SO4 e 

aquecido a 300°C por 4 h 
56.2  Ahsaine, 2017 

Lodo de esgoto impregnado com  ZnCl2  14.20 
Al-Malack e 

Dauda, 2017 

Lodo de esgoto pirolisado por 1 h (300 ºC) 17.14 
Liang et al. 

2017 

(500 ºC) 22.42  

(700ºC) 28.74  

Carvão ativado comercial 12.64 
Kołodyńska  

et al., 2017 

Lodo de esgoto pirolizado (900°C) 42.80 Tan et al., 2015 

Lodo de esgoto + pirolusita 7.55 Xie et al., 2012 

VB01 19.5 Esse estudo 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os adsorventes preparados pela lavagem do lodo de esgoto com água ou ácido 

clorídrico são ativos na remoção de cádmio em soluções aquosas.  

Os resultados de EDX, DRX e FTIR mostraram que lavagens com água ou ácido 

clorídrico não alteram a estrutura cristalina do material de partida, mas alteram 

significativamente as concentrações de óxidos de ferro, cálcio e fósforo quando o lodo é 

lavado com HCl. 

O quartzo é a estrutura cristalina predominante em todos os adsorventes, o que 

condiz com a elevada quantidade de dióxido de silício presente nos materiais.  

O ponto de carga zero (PCZ) do adsorvente VB02 foi pHPCZ = 4,9, valor menor 

que o encontrado para o VB01, pHPCZ = 8,1. Resultado coerente após a superfície ser 

acidificada pelo meio. 

O percentual de remoção de cádmio usando VB01 aumentou de 65% para 97% 

quando a massa aumentou de 0,5 g para 0,25 g. No caso de VB02, o aumento observado 

foi de 12% a 61%, na mesma faixa de dosagem do adsorvente. Esse resultado confirma 

o melhor desempenho do VB01 na adsorção do cádmio. 

O modelo cinético de Elovich se ajustou melhor aos dados experimentais, 

sugerindo a forte influência da heterogeneidade da superfície na adsorção do processo. 

O modelo de adsorção de Freundlich representou melhor os dados de equilíbrio e a 

capacidade máxima de adsorção obtida para o VB01 foi de 19,5 mg g
-1

. 

A capacidade de adsorção de VB01 teve resultado superior à capacidade de 

adsorção de outros adsorventes preparados a partir do lodo de esgoto que foram 

submetidos a tratamentos mais complexos. 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que materiais preparados 

com métodos de baixo impacto são adsorventes potenciais para serem usados no 

tratamento de efluentes contaminados com metais. 
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8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestão de trabalhos que possam ser realizados futuramente, indica-se: 

Analisar as propriedades texturais do lodo de esgoto seco e estabilizado; 

Realizar outras técnicas para confirmar os mecanismos de adsorção por 

quimissorção; 

Testar o adsorvente em um efluente real; 

Buscar soluções para o tratamento/destinação para os resíduos gerados após a 

adsorção; 

Estudar os custos relacionados ao processo e comparar com outras técnicas; 

Estudar a possibilidade de recuperação do adsorvente VB01. 
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