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RESUMO 

 

O lodo de esgoto é um resíduo gerado em grandes quantidades nas ETEs. Apenas 

na Região Metropolitana de São Paulo em 2015 prevê-se uma produção de 1538 

toneladas por dia. Diferentemente de países desenvolvidos, no Brasil a maior parte 

desse resíduo é enviada para aterros sanitários, sendo ignoradas outras 

possibilidades de utilização. A pirólise do lodo é uma alternativa à incineração, e 

possui vantagens como a geração de subprodutos mais úteis como, por exemplo, 

materiais porosos para adsorção de poluentes de meios aquosos e gasosos. 

Visando novas utilizações para o lodo de esgoto da ETE Barueri, a presente 

pesquisa teve como objetivo o estudo de sua pirólise para obtenção de produtos 

contendo coque e sua utilização como material adsorvente de poluentes (fenol e 

tartrazina) em meio aquoso. Também foi estudado o potencial de uso energético do 

lodo e de coques obtidos por pirólise por meio da determinação de seus poderes 

caloríficos. Para sua utilização na pesquisa, o lodo foi coletado, seco, macerado e 

passado em peneira ABNT 200, produzindo um material identificado como S2. Por 

análises do seu processo de pirólise determinou-se a temperatura mais indicada 

para formação de coque, obtendo-se o valor de 500°C. Foram então realizadas 

pirólises isotérmicas nessa temperatura por diferentes períodos de tempo (0, 30, 60, 

120 e 180 minutos) produzindo cinco produtos de pirólise diferentes (C0, C30, C60, 

C120 e C180), os quais foram caracterizados e utilizados nos ensaios de adsorção 

de fenol e de tartrazina de soluções aquosas com obtenção dos respectivos 

diagramas de fase. As isotermas de Langmuir representaram com bons coeficientes 

de correlação a adsorção nos produtos de pirólise, os quais devido à baixa área 

superficial e caráter mesoporoso apresentaram adsorção de fenol (3,68 mg.g-1 a 

6,21 mg.g-1) muito menor que a de tartrazina (17,86 mg.g-1 a 45,66 mg.g-1), tendo 

C30 e C60 exibido capacidades adsortivas superiores à encontrada para o carvão 

ativo comercial. Quanto ao uso energético de S2, obteve-se por análise térmica 

diferencial quantitativa um poder calorífico muito próximo ao do obtido por bomba 

calorimétrica, de 9,27 MJ.kg-1, indicando que pode ser utilizado como combustível 

para sua pirólise auto-sustentável. 

 

Palavras-chave: Lodo de esgoto. Pirólise. Adsorção. Fenol. Tartrazina. 
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ABSTRACT 

 

Sewage sludge is a solid waste generated in large quantities in wastewater treatment 

plants. Only in the São Paulo metropolitan area in 2015 is expected a production of 

1538 tons per day for this residue. Against the trend in developed countries, most of 

this waste is sent to landfills in Brazil, being ignored other possible uses. Sewage 

sludge pyrolysis is an alternative to incineration and presents as advantages the 

generation of more useful byproducts such as, porous materials to be used for 

adsorption in aqueous and gaseous media. Aiming new applications for sewage 

sludge from Barueri wastewater treatment station, this thesis had as objective to 

study its pyrolysis to obtain products containing coke and their use as adsorbent 

materials of pollutants (phenol and tartrazine) in aqueous media. The potential 

energy use of S2 was also studied as well as of its pyrolyzed products, by 

determining their calorific values. For their use in the research, the sludge samples 

were collected, dried, ground and milled until they passed an ABNT 200 sieve. 

Analyzing the S2 pyrolysis process, 500°C was the most indicated temperature for 

coke formation. Then, after being heated to this temperature,  isothermal pyrolysis 

were carried out for different time periods (0, 30, 60, 120 and 180 minutes) producing 

five pyrolysis products (C0, C30, C60, C120 and C180), which were characterized 

and used in adsorption experiments of phenol and tartrazine aqueous solutions, 

obtaining their respective phase diagrams. Langmuir isotherms represented with 

good correlation factors the adsorption of those adsorbates on pyrolysis products, 

which, due to the low surface area and mesoporous characteristics, showed a phenol 

adsorption (3.68 mg.g-1 to 6.21 mg.g-1) much smaller than that of tartrazine (17.86 

mg.g-1 to 45.66 mg.g-1) and C30 and C60 have exhibited adsorption capacities higher 

than those found for commercial active carbon. Regarding energetic use, S2 has a 

calorific  power of  9.27 MJ.kg-1 obtained by calorimetric bomb,  which was a very 

close value to that found by quantitative differential thermal analysis (DTA) using 

sapphire, indicating that it can be used as a solid fuel for its auto-sustainable 

pyrolysis. 

 

Keywords: Sewage sludge. Pyrolysis. Adsorption. Phenol. Tartrazine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O lodo de esgoto é o resíduo sólido gerado nas estações de tratamento de 

esgoto. Ele consiste de uma mistura heterogênea de substâncias orgânicas (tais 

como a celulose, lipídios, bactérias mortas e micróbios) e materiais inorgânicos [1, 

2]. A composição e as características do lodo dependem de vários fatores como a 

origem, o tipo de tratamento e estabilização do esgoto. Ele contém tipicamente 0,5 – 

15% de sólidos totais, em sua maior parte de compostos orgânicos, com uma ampla 

faixa de compostos voláteis que vão de 50 a 80% em massa [3]. 

Devido à rápida urbanização e rígidas leis ambientais implementadas para o 

tratamento de esgoto nas recentes décadas, quantidades crescentes de lodo tem 

sido geradas em todo mundo e isso deverá continuar no futuro. Em 2010, a 

produção de lodo de esgoto na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) foi de 

cerca de 612 toneladas por dia [4]. Para o ano de 2015 estima-se uma produção de 

1538 toneladas por dia e 1942 toneladas por dia para o ano de 2020 [5]. 

Levando em consideração essas estimativas cada vez maiores, levanta-se a 

questão do termo de cooperação entre a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) 

e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) referente 

à disposição do lodo das ETEs da RMSP. Nele, a SABESP é isenta do pagamento 

pela disposição dos lodos nos aterros sanitários e em contrapartida, não cobra da 

PMSP o tratamento do chorume dos aterros Bandeirantes, São João e outros 

menores. O termo determina que o recebimento de lodo não pode ultrapassar 5% da 

massa de lixo, e até 2012 o montante gerado de lodo já atingiu 4,5% da massa de 

lixo [5]. 

Levando em consideração que a geração de lixo na RMSP será de 

aproximadamente 15258 toneladas por dia em 2015 e 15458 toneladas por dia em 

2020 [5], os seus percentuais de lodo serão de 10,1% e 12,6%, valores bem acima 

dos 5% estabelecidos no termo de cooperação. Consequentemente, a disposição do 

lodo de esgoto é um tema de importante preocupação para a nossa sociedade. 

A destinação adequada do lodo de esgoto é um fator fundamental para o 

sucesso de um sistema de tratamento. A importância desta prática foi reconhecida 

pela Agenda 21, o principal instrumento de planejamento para a sustentabilidade, 

aprovada na Conferência Mundial de Meio Ambiente (Rio 92), que incluiu no seu 
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capítulo 21 o tema “Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e 

questões relacionadas com esgotos”. Este capítulo define quatro programas 

prioritários: a redução da produção de resíduos, o aumento ao máximo da 

reutilização e reciclagem, a promoção de depósitos e tratamento ambientalmente 

saudável e finalmente a ampliação do alcance dos serviços que se ocupam com os 

resíduos. 

Embora existam várias formas de dispor o lodo, ele pode ser reutilizado como 

matéria-prima para outros propósitos. O uso do lodo de esgoto como fertilizante 

agrícola pode ser uma opção muito atrativa, apesar disso existem algumas 

limitações como os odores, risco de contaminação do solo por metais pesados, 

orgânicos tóxicos, patogênicos e lixiviação de nitrato [6, 7]. 

No Brasil existem inúmeros estudos e projetos a respeito dessa forma de 

utilização. Um dos principais é desenvolvido, desde 1999, pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), projeto denominado “Impacto ambiental do 

uso agrícola do lodo de esgoto”, com objetivo geral de fornecer informações sobre 

os impactos ambientais da utilização agrícola do lodo de esgoto continuada e em 

longo prazo, em condições ecológicas de cultivo para o solo tropical.  

Essas informações são importantes para as empresas geradoras de lodo de 

esgoto, para os órgãos ambientais, para as instituições responsáveis pela 

normatização de sua disposição agrícola e para a os responsáveis pela elaboração 

de política pública a respeito da disposição de resíduos em solos [8]. 

 

Além do uso agrícola, existe a opção do aterramento do lodo. Esta requer 

grandes áreas, leva ao aumento da concentração de metais pesados nos solos, 

emissões indiretas para o ar e água, diminui o tempo de vida dos aterros e envolve 

crescentes custos devido às rígidas leis ambientais [9, 10]. 

Apesar de alternativas para esse resíduo existirem, uma parte do lodo 

produzido não é valorizada, e é rejeitada junto com outros resíduos como lixo. Na 

RMSP, por exemplo, a SABESP dispõe 100% do lodo que recebe das estações de 

tratamento em aterro sanitário junto com o lixo [11, 12]. Consequentemente emerge 

a necessidade de investigar possíveis métodos custo-efetivos e rotas alternativas 

para a valorização do lodo. 
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Diferentes rotas de valorização do lodo têm sido investigadas nas últimas 

duas décadas incluindo as que incluem a recuperação de locais contaminados, 

horticultura, paisagismo, silvicultura, processos industriais (utilização em fornos de 

cimento, fabricação de tijolos e como agregado utilizado em pavimentação) e 

processos térmicos como incineração com recuperação energética, pirólise e 

gaseificação [13]. 

Na contramão do que acontece nos países desenvolvidos não se valoriza o 

lodo de esgoto no Brasil. No estado de São Paulo, por exemplo, 90% do lodo gerado 

é encaminhado para aterros [12], já em países desenvolvidos como a Alemanha e 

Áustria essa prática é proibida, nos Estados Unidos 55% do lodo gerado é 

reaproveitado e no Reino Unido 98,5% [13]. 

Visando diminuir gastos com energia e resolver parte dos problemas 

referentes a disposição de todo o lodo gerado na RMSP em aterros, a SABESP irá 

lançar até 2013 uma concorrência internacional para implantação de uma Pequena 

Central Termelétrica (PCT) na ETE de Barueri. Esta irá aproveitar o biogás gerado 

na digestão do lodo e a torta gerada após passagem do lodo nos seus filtros prensa 

para obtenção de energia elétrica, com possibilidade de geração líquida de 16 MWh 

[5]. 

Na Europa tende-se a diminuir cada vez mais a disposição do lodo em aterros 

e em corpos d’água, com aumento do seu uso agrícola e uso energético utilizando 

tratamentos térmicos (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Formas de disposição do lodo de esgoto na Europa. 

Fonte: Modificado de [14]. 
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Conforme podemos verificar a utilização de tratamentos térmicos para o lodo 

de esgoto foi a forma de disposição que apresentou maior evolução nos últimos 

anos na Europa devido às limitações enfrentadas pelo aterramento, uso agrícola, 

descarga direta em rios ou mar e outros. Isso tudo leva a uma maior expectativa de 

utilização dos tratamentos térmicos no futuro. 

O tratamento térmico por incineração é uma forma eficaz de reduzir o volume 

do lodo de esgoto e propiciar a estabilização de sua matéria orgânica. Entretanto, as 

emissões atmosféricas produzidas são indesejáveis (dioxinas, furanos, NOx, SOx, 

CxHy e outros). Para alcançar os limites de emissão as tecnologias modernas para 

limpeza dos gases de combustão disponíveis nas instalações de incineração 

consomem muita energia, o que as torna uma opção muito cara [14, 15]. 

Diversas tecnologias apresentam uma alternativa aos processos 

convencionais de incineração estão atualmente sendo desenvolvidos. Essas 

tecnologias incluem principalmente os processos de pirólise e gaseificação, os quais 

são baseados na degradação térmica de materiais na ausência de ar ou numa 

atmosfera livre de oxigênio [15]. 

 A pirólise possui vantagens significativas sobre outros métodos. Ela produz 

produtos mais úteis como gases, óleos e material carbonáceo sólido, os quais 

podem ser utilizados em muitas aplicações. Então, esse processo surge como 

alternativa potencial para valorizar o lodo de esgoto, uma vez que promove sua 

conversão em um material carbonáceo adsorvente ou coque. Esse tipo de material 

tem sido aplicado para a descontaminação em meios gasosos e aquosos [10, 16, 

17]. 

Entre os principais contaminantes orgânicos estão os fenóis e os corantes, e 

a utilização de adsorventes alternativos para sua remoção tem sido bastante 

estudada e utilizada. 

Os fenóis são poluentes de grande preocupação por razão de sua alta 

toxicidade e possível acumulação no meio ambiente. Eles têm causado muitos 

problemas e, até em pequenas concentrações representam um problema ambiental 

de difícil solução. 

Vários métodos têm sido propostos para o tratamento de efluentes contendo 

compostos fenólicos. Esses métodos são: extração por solvente, adsorção em 
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carvão ativo, oxidação química, oxidação eletroquímica e tratamentos biológicos, 

sendo a adsorção em carvão ativo o método mais utilizado. 

 

A tartrazina, também conhecida como acid yellow 23 ou FD+C yellow 5 é um 

corante sintético com fórmula molecular C16H7N4Na3O9S2 e massa molecular 534,4 

g.mol-1. O seu uso é proibido em países europeus como a Noruega e já foi banido na 

Áustria e Alemanha. Estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa desde a 

década de 70 demonstram casos de reações alérgicas a tartrazina como asma, 

bronquite, rinite, náusea, broncoespasmos, urticária e dor de cabeça [18]. No Brasil 

a tartrazina tem uso restrito e é regulado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, a ANVISA. 

Nas últimas décadas vários métodos têm sido propostos para remoção dos 

corantes como, por exemplo, extração, oxidação, nanofiltração, ozonização e 

coagulação. No entanto poucos foram aceitos e atualmente são utilizados na 

indústria têxtil. Dentre as inúmeras técnicas para remoção dos corantes, a adsorção 

em carvão ativo é o processo mais utilizado, isso devido a sua boa eficiência de 

remoção para uma ampla variedade de corantes [19]. 

 

Assim sendo, a adsorção em carvão ativo é bastante utilizada tanto na 

remoção de compostos fenólicos quanto na remoção dos corantes. No entanto, 

como é considerada muito cara, vários adsorventes não-convencionais têm sido 

objeto de estudo como formas alternativas para a remoção desses contaminantes de 

soluções aquosas [20]. Esses adsorventes alternativos devem ter características 

apropriadas como, por exemplo, baixo custo, ocorrência natural, disponibilidade local 

e potencial adsortivo. 

 Levando em consideração os fatos de que o lodo de esgoto é um material de 

baixo custo, é uma fonte abundante, é carbonáceo por natureza e considerando o 

seu potencial se tratado termicamente por pirólise, ele poderá então ser utilizado 

para remoção tanto de fenol quanto de corantes em soluções aquosas [21, 22]. 

Nesse contexto, como na RMSP o lodo de esgoto é gerado em quantidades 

cada vez maiores, as quais são 100% dispostas em aterro, gerando inúmeros 

impactos ambientais e econômicos, sua utilização como matéria-prima de baixo 
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custo para produção de material adsorvente para tratamento de efluentes surge 

como uma opção que deve ser levada em consideração [23, 24]. 

Vários trabalhos tem estudado a remoção de diferentes compostos orgânicos 

e inorgânicos em adsorventes do lodo de esgoto como, por exemplo, corantes, 

fenóis e metais pesados, utilizando adsorventes obtidos por diversos tipos de lodo 

de esgoto, mas não existe até a presente data nenhum trabalho referente à 

utilização do lodo da estação de tratamento de efluentes de Barueri para esses fins. 

As evidências científicas para a viabilidade de produção de adsorventes 

provenientes do lodo de esgoto somadas à falta de alternativas e à necessidade de 

encontrar usos viáveis para esse resíduo, não apenas no Brasil, mas também em 

muitos outros países em desenvolvimento, são as razões que motivaram essa 

pesquisa. 

Então, como existe um crescente interesse não apenas na utilização de 

materiais adsorventes de baixo custo, mas também no reuso ou reciclagem de 

resíduos, a produção de coques adsorventes do lodo de esgoto combina esses dois 

propósitos de pesquisa na área ambiental. 

Visando aumentar o campo de utilização desse resíduo, o aproveitamento do 

seu poder calorífico também é uma opção relevante. O lodo de esgoto é um material 

com alto teor de matéria orgânica que quando queimado resulta em energia a qual 

pode ser aproveitada. Essa prática é utilizada em países como o Japão, Alemanha, 

Holanda, Estados Unidos, Itália, Eslovênia e Rússia, que incineram o lodo de esgoto 

e reaproveitam sua energia [13]. 

Esse resíduo quando utilizado como matéria-prima em fornos, em pequenas 

centrais termelétricas, em cimenteiras etc, auxiliará na redução de custos 

substituindo, em parte, os combustíveis fósseis que normalmente seriam utilizados, 

com a vantagem de diminuir sua quantidade que teoricamente teria outra forma de 

disposição menos adequada. 

 

Nesta tese de doutorado investigou-se a utilização do lodo de esgoto gerado 

na ETE de Barueri como matéria-prima na produção de materiais adsorventes 

alternativos ao carvão ativo, utilizando para isso o processo de pirólise. O lodo 

original e seus produtos de pirólise foram caraterizados e foram realizados estudos 

com os mesmos de adsorção em batelada para os poluentes orgânicos, fenol e 
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tartrazina, com o objetivo de determinar suas capacidades adsortivas e obter os 

diagramas de equilíbrio ternários respectivos. Essas capacidades adsortivas e os 

diagramas foram comparados com a do carvão ativo comercial e os resultados dos 

estudos de adsorção foram tratados pelos modelos de Langmuir e Freundlich. 

Além disso, também foi investigada a utilização do lodo e de seus produtos de 

pirólise como matéria-prima energética, obtendo seus poderes caloríficos por análise 

térmica diferencial (DTA) os quais foram comparados com o método convencional 

por bomba calorimétrica. 
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2 OBJETIVOS 

 

a) Principal: 

Visando novas utilizações para o lodo de esgoto da ETE Barueri, a 

presente pesquisa tem como objetivo o estudo de sua pirólise para 

obtenção de produtos contendo coque e sua utilização como material 

adsorvente de poluentes (fenol e tartrazina) em meio aquoso. Também 

será estudado o potencial de uso energético do lodo e de seus coques por 

meio da determinação de seus poderes caloríficos. 

b) Específicos 

i. Análise do processo de pirólise do lodo e determinação da temperatura 

mais indicada para maximização da formação de coque; 

ii. Análise do efeito do tempo de pirólise a essa temperatura nos produtos de 

pirólise; 

iii. Caracterização por análise térmica (TG/DTG/DTA) do lodo e de seus 

produtos de pirólise, os coques; 

iv. Caracterização dos gases gerados na combustão e pirólise do lodo e seus 

produtos de pirólise por TG-MS; 

v. Caracterização por análise elementar (CHN), fluorescência de raios X, 

difração de raios X, área superficial, tamanho e volume dos poros e 

microscopia eletrônica de varredura do lodo e de seus produtos de 

pirólise, os coques; 

vi. Estudo da adsorção de fenol e tartrazina pelos produtos de pirólise 

produzidos, comparando os resultados com uso de carvão ativo comercial; 

vii. Tratamento e utilização do novo resíduo formado após adsorção, isto é, o 

produto de pirólise com o poluente adsorvido. 

viii. Obtenção dos diagramas de fase ternários: material adsorvente-poluente-

água; 

ix. Obtenção do poder calorífico do lodo e de seus produtos de pirólise por 

análises DTA (utilizando metais padrões e safira) e bomba calorimétrica 

verificando a auto-sustentabilidade do processo de pirólise; 

x. Quantificação dos produtos condensáveis do lodo por pirólise em escala 

semi-piloto. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Geração de lodo nas estações de tratamento de esgoto 

 

 A água é um dos recursos naturais mais utilizados pelo homem, sendo 

utilizada para inúmeros fins. O suprimento de água em quantidade e qualidades 

adequadas para uma localidade é decisivo para o controle e prevenção de doenças, 

garantia do conforto e para o desenvolvimento sócio-econômico. No entanto, a 

utilização da água traz, como consequência, a geração de esgotos, que se não 

tratados, resultam em inúmeros impactos sobre o meio ambiente. 

 Em função disso, a coleta de esgotos é fundamental para garantia da 

qualidade de vida da população visto que nos grandes centros os principais agentes 

poluidores das águas são os esgotos, muitas das vezes lançados diretamente nos 

corpos d’água. Isso justifica a necessidade do tratamento dos mesmos, de modo a 

reduzir sua carga poluidora antes de sua disposição final. 

Nas cidades, o esgoto produzido nas nossas casas, na indústria e no 

comércio, é coletado por ligações que formam as redes coletoras, as quais são 

conectadas aos coletores tronco que recebem os esgotos das diversas redes. Dos 

coletores tronco, os esgotos são encaminhados para tubulações maiores chamadas 

de interceptores os quais tem como destino uma Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETE). Nas estações de tratamento de efluentes o esgoto é processado 

visando tratar as fases sólidas presentes e devolver água com boas condições ao 

meio ambiente ou produzir água de reuso [25]. 

Apesar da maior implementação de sistemas de coleta e tratamento de 

esgoto, no Brasil nos últimos anos, pouco mais da metade dos municípios brasileiros 

(55,2%) tem serviço de esgotamento sanitário por rede coletora. Para obtenção de 

condições sanitárias adequadas, não basta apenas que o esgoto seja coletado por 

uma rede, sendo necessário também o seu tratamento. No entanto, somente 28,5% 

dos municípios brasileiros fazem tratamento do seu esgoto, o que impacta 

negativamente para qualidade de nossos recursos hídricos [26]. 

Neste trabalho será abordado o sistema de tratamento de efluentes utilizado 

na ETE da cidade de Barueri (São Paulo), um sistema aeróbio por lodos ativados, de 

onde é gerado o lodo de esgoto, resíduo objeto da presente pesquisa. 
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Nesse sistema de lodos ativados, os esgotos de origem doméstica e industrial 

são tratados em duas fases, uma visando descarte de fase líquida tratada e outra de 

fase sólida, conforme mostra o diagrama da Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Fluxograma simplificado do tratamento de esgoto bruto. 

Fonte: Modificado de [27]. 

 

O esgoto bruto chega na ETE através dos interceptores, que encaminha o 

fluxo até o poço distribuidor, de onde, por bombeamento, é levado até a etapa de 

gradeamento mecanizado. Nessa etapa, através das grades é feita a retirada de 

sólidos grosseiros, por exemplo, papéis, plásticos e pedaços de madeiras, visando 

proteger os equipamentos subsequentes de avarias e mau funcionamento [28]. 

Na caixa de areia, ocorre a desarenação por sedimentação. Os grãos de areia 

devido as suas maiores dimensões e densidade vão para o fundo do tanque, 

enquanto a matéria orgânica de sedimentação mais lenta permanece em 

suspensão, seguindo para o decantador primário. Essa etapa visa remoção desses 

grãos abrasivos evitando o desgaste dos equipamentos subsequentes. 

Os materiais removidos nessas duas etapas preliminares são encaminhados 

para caçambas e tem como destino final o aterro sanitário [29]. 

No decantador primário ocorre a remoção dos sólidos em suspensão. Nele, 

os efluentes seguem vagarosamente pelo decantador, permitindo que os sólidos em 

suspensão, que apresentam densidade maior do que a do líquido, sedimentem 
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gradualmente, constituindo uma massa chamada de lodo primário que pode ser 

adensada no fundo do decantador e enviada aos adensadores [30]. 

A fase líquida do esgoto afluente do decantador primário é enviada ao tanque 

de aeração onde ocorre a remoção de sua matéria orgânica biodegradável. Nesse 

tanque, o esgoto na presença de oxigênio dissolvido (por aeração artificial), agitação 

mecânica e pelo crescimento de microorganismos aeróbios (bactérias, protozoários, 

fungos etc), forma flocos que são denominados lodo ativado. Nessas condições 

esses microorganismos consomem a matéria orgânica do esgoto e diminuem sua 

carga poluidora. 

O termo lodo ativado foi introduzido nas primeiras décadas do início do século 

vinte, tendo como principal característica uma remoção mais eficiente da matéria 

orgânica utilizando processos aeróbios. Verificou-se uma remoção da matéria 

orgânica quando os esgotos eram aerados, formando flocos de microorganismos 

que podiam ser separados por decantação simples, obtendo-se o lodo biológico. E 

este quando adicionado a outra batelada de esgotos, proporcionava um grande 

aumento na eficiência de remoção de material orgânico por ação bioquímica e um 

crescimento adicional de lodo. Assim sendo, o termo “lodo ativado” deve-se a 

capacidade do lodo biológico de aumentar a eficiência de remoção da matéria 

orgânica [31]. 

Após o tanque de aeração, a fase sólida é separada da fase líquida em outra 

unidade operacional denominada decantador secundário. Essa unidade é 

responsável pela separação dos sólidos em suspensão presentes no tanque de 

aeração, permitindo a saída de um efluente clarificado, e pela sedimentação dos 

sólidos em suspensão no fundo do decantador, permitindo a recirculação do lodo em 

concentração mais elevada, dessa vez chamado de lodo secundário (ou lodo 

biológico), para o tanque de aeração ou sua retirada para tratamento nos flotadores. 

O retorno do lodo para o tanque de aeração é necessário para supri-lo com 

uma quantidade suficiente de microorganismos e manter uma relação alimento 

substrato/microorganismos capaz de decompor com maior eficiência o material 

orgânico. O efluente líquido ou esgoto tratado proveniente do decantador secundário 

pode ser descartado em corpos d’água, pode ser utilizado como água de reuso para, 

por exemplo, lavagem de ruas e praças, e também sofrer um tratamento terciário 

visando redução de componentes químicos que possam causar impactos ambientais 
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relevantes. Normalmente são realizados processos para eliminação de nitrogênio e 

fósforo. 

O lodo primário é tratado inicialmente nos adensadores, uma etapa que visa 

aumentar o teor de sólidos no lodo, e consequentemente, reduzir seu volume com a 

separação da água. O método mais comum de adensamento é o por gravidade, que 

tem como princípio a sedimentação, similar aos decantadores convencionais [32]. O 

lodo adensado é encaminhado para tratamento nos digestores, e o líquido 

sobrenadante, com significativa concentração de sólidos em suspensão, retorna 

para o início do processo de tratamento. 

O lodo secundário é tratado nos flotadores, uma unidade que, assim como os 

adensadores, visa à redução de volume do lodo com a separação da água. Nessa 

etapa, ar é introduzido na solução através de uma câmara de alta pressão, e quando 

solução é despressurizada, o ar dissolvido forma micro-bolhas que se dirigem para 

cima, arrastando consigo os flocos de lodo que são removidos na superfície [33]. O 

lodo flotado é encaminhado para tratamento nos digestores, a fase líquida gerada 

retorna para início do processo. 

O sistema de lodos ativados da ETE Barueri emprega digestores anaeróbios 

para o tratamento do lodo provenientes dos adensadores e flotadores. Nessa etapa 

o lodo sofre uma sequência de ações realizadas por uma gama muito grande e 

variável de bactérias. Têm-se uma cadeia sucessiva de reações bioquímicas, onde 

inicialmente acontece à hidrólise ou quebra das moléculas de proteínas, lipídios e 

carboidratos até a formação dos produtos finais, essencialmente gás metano e 

dióxido de carbono. 

A decomposição anaeróbia do lodo é um processo biológico envolvendo 

diversos tipos de microrganismos, na ausência do oxigênio molecular, com cada 

grupo realizando uma etapa específica, na transformação de seus compostos 

orgânicos complexos em produtos simples, como os já citados metano e gás 

carbônico. 

O principal objetivo dessa etapa é reduzir os microorganismos patogênicos e 

seu teor de voláteis, diminuindo assim, o material putrescível presente e permitindo 

a melhoria de suas características tanto para desaguamento quanto para disposição 

final [34].  
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Após digestão, os lodos recebem um condicionamento químico utilizando 

produtos como, por exemplo, cloreto férrico, cal, sulfato de alumínio e polímeros 

orgânicos. Estes promovem a floculação das partículas em suspensão, liberação de 

água adsorvida, melhorando as condições de desidratação do lodo. 

Em seguida, o lodo é desidratado mecanicamente em filtros prensa, os quais 

promovem a redução de seu volume, assim como custos com seu transporte e 

disposição final. Após desidratação é gerado lodo de esgoto, ou torta, com teor de 

sólidos de cerca de 40%, que é transportado para disposição em aterro [25]. O 

filtrado é reciclado para o início do tratamento do esgoto bruto. 

 

3.2 Definição e composição do lodo de esgoto 

 

Os principais resíduos sólidos gerados numa ETE são os materiais 

gradeados, areia, escuma e o próprio lodo. Os materiais gradeados são aqueles que 

foram retidos nas grades grosseiras e médias, a areia é o material abrasivo retirado 

nas caixas de areia, as escumas são materiais como: óleos, graxas, papel, resíduos 

de alimentos etc, que ficam retidos nos decantadores primários e secundários e são 

removidos por raspagem. O lodo refere-se ao produto final gerado na ETE, o qual 

contém todos os materiais sólidos não removidos durante os processos de 

tratamento de esgoto, e é gerado em volumes muito maiores em comparação aos 

demais resíduos [14, 29]. 

Assim sendo, para minimizar os impactos ambientais referentes ao 

lançamento de esgotos diretamente nos cursos d’água é feito o seu tratamento nas 

Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs), resultando em um efluente que deve 

atender aos padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelos agentes públicos de 

controle ambiental. No entanto, ocorre a geração de um resíduo sólido, pastoso e de 

natureza predominantemente orgânica, chamado de lodo de esgoto. 

O lodo formado numa ETE pode conter um número indeterminado de 

componentes orgânicos, inorgânicos e substâncias tóxicas. Os seus principais 

constituintes são proteínas, óleos, ureia, celulose, sílica, nitrogênio, ácido fosfórico, 

óxido de ferro, óxido de cálcio, alumina, óxido de magnésio e potássio. Metais 

pesados e uma grande variedade de minerais também estão presentes [35]. 
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Essa composição varia em função de uma variedade de fatores, por exemplo, 

tipo de esgoto tratado, insumos utilizados na ETE, tipos de tratamento utilizados etc. 

Em comparação com o lodo primário, o lodo secundário, o qual é composto por uma 

grande quantidade de microorganismos, tem uma baixa concentração de óleos, 

graxas e celulose, e alta concentração de nitrogênio, fósforo e proteínas [35]. 

 

3.3 Produção do lodo de esgoto 

 

Atualmente o mundo está assistindo a um rápido aumento na produção de 

lodo de esgoto, e essa situação deve continuar até o início do próximo século. Esse 

aumento, tanto nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, é impulsionado 

pelas melhorias nas condições de saneamento, surgimento de novas ETEs e 

ampliação nas suas capacidades de tratamento, aumento percentual de domicílios 

ligados as ETEs, a legislação vigente sobre o tratamento de efluentes, bem como a 

eficiência dos processos de tratamento.  

A Tabela 1 apresenta uma estimativa da produção de lodo de esgoto por ano 

e por habitante para alguns países. 

 

Tabela 1 – Estimativa da produção de lodo de esgoto para alguns países em toneladas por ano e por 

habitante para o ano de 2005. 

País 
Produção estimada de lodo de 

esgoto (toneladas/ano) em base 
seca 

Produção estimada de lodo de 
esgoto (kg/habitante.ano) em base 

seca 

Brasil 372.000 1,98 
Turquia 580.000 8,24 

Eslováquia 55.000 10,11 
China 2.966.000 2,26 
Japão 2.000.000 15,69 

República Tcheca 200.000 19,54 
Noruega 86.500 18,76 

Estados Unidos 6.514.000 21,83 
Alemanha 2.000.000 24,27 

Reino Unido 1.500.000 24,75 
Fonte: [13]. 

 

Os dados apresentados na Tabela 1 mostram um fato importante: os países 

de renda mais alta, os quais possuem melhor infraestrutura e tecnologias de 

tratamento de esgoto, produzem a maior massa de lodo por habitante. Os países de 

renda média, os quais possuem menores taxas de coleta de esgoto e tecnologias 

menos desenvolvidas, produzem menos lodo por habitante. Futuramente, com os 
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avanços nos sistemas de coleta e tratamento, espera-se que esses países 

produzam mais lodo. 

Para o Brasil estimou-se uma geração de lodo de esgoto de 372.000 

toneladas em base seca no ano de 2005. Com o aumento nos níveis de coleta e 

tratamento de esgoto nos últimos anos e com planos governamentais futuros de 

melhoria no saneamento, a produção desse resíduo tende a aumentar cada vez 

mais, e quando o Brasil alcançar a escala de tratamento de esgotos similar a de 

países desenvolvidos, calcula-se que serão gerados aproximadamente 4,07 milhões 

de toneladas de lodo de esgoto por ano, em base seca [13]. 

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), a produção diária de lodo de 

esgoto nas cinco estações (ETEs Barueri, ABC, Parque Novo Mundo, São Miguel e 

Suzano) está estimada em 890 toneladas por dia em (base seca) para 2013 [4], uma 

quantidade que deve aumentar significativamente até 2018, quando é prevista a 

duplicação da capacidade de tratamento de esgotos nas ETEs da RMSP [36]. 

 

3.4 Formas de disposição do lodo de esgoto 

 

 Teoricamente, a seleção das melhores rotas para disposição do lodo de 

esgoto de uma ETE parte pela identificação das formas mais seguras e 

ambientalmente aceitáveis e deve considerar aspectos econômicos, legais, 

tecnologias disponíveis e a legislação pertinente. Na prática, essa seleção de 

tecnologias raramente acontece e cada ETE escolhe, de acordo com seu plano de 

gestão, uma forma solução de disposição existente próxima a sua localização [14]. 

 Atualmente as principais alternativas para destinação final do lodo são: 

disposição em aterro, uso agrícola, lançamento em rios ou oceanos e tratamento 

térmico por incineração. Além dessas, existem inúmeras outras soluções para a 

disposição final desse resíduo: utilização na recuperação de locais contaminados, 

horticultura, paisagismo, silvicultura, processos industriais (co-processamento na 

indústria de cimento, cerâmica e como agregado utilizado em pavimentação) e 

processos térmicos como incineração com recuperação energética, pirólise e 

gaseificação [13]. 

 Nos países desenvolvidos, a principal forma de disposição do lodo é o seu 

uso no solo, o que inclui aplicações agrícolas, paisagísticas, silvicultura e 
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recuperação de áreas degradadas. De modo geral, eles contam com pelo menos 

três formas de disposição principais, incluindo os aterros sanitários. Nota-se que 

atualmente existe uma tendência desses países e dos países em desenvolvimento 

em substituir a disposição em aterros por uso na agricultura e, em menor grau, 

incineração com recuperação energética [13]. 

No Brasil, no ano de 2008, os principais métodos de disposição final desse 

resíduo foram: aterro sanitário, uso na agricultura, incineração e lançamento em rios, 

mares e terrenos baldios [26]. A Figura 3 apresenta as destinações porcentuais do 

lodo produzido nas ETEs brasileiras. 

 No estado de São Paulo, aproximadamente 90% do lodo produzido é 

destinado a aterros sanitários, sendo os 10% restantes utilizados na agricultura. Já 

na RMSP, a produção diária de lodo de esgoto em suas cinco ETEs é encaminhada 

exclusivamente para aterros sanitários [12].  

 

 

Figura 3 – Destinações do lodo produzido nas ETEs brasileiras no ano de 2008. 

Fonte: [26]. 

 

 A seguir são discutidas as principais formas de destinação do lodo, onde será 

dado destaque a produção de adsorventes utilizando a pirólise do lodo de esgoto. 
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3.4.1 Disposição em aterro sanitário 

 

 A disposição em aterros sanitários é a forma mais comum para destinação 

final do lodo de esgoto no Brasil. Existem dois métodos de aterramento: no primeiro, 

o lodo é disposto em conjunto com os resíduos sólidos urbanos (lixo), e no segundo 

método, ocorre à disposição do lodo em aterros exclusivos. No caso das ETEs da 

RMSP, a co-disposição com lixo urbano nos aterros Centro de Disposição de 

Resíduos (CDR) Pedreira (localizado na divisa com Guarulhos) e Centro de 

Tratamento de Resíduos (CTR) Caieiras (localizado no noroeste da RMSP) é o 

destino final dado a esse resíduo [11]. 

 Um dos problemas relacionados a essa forma de disposição é a natureza 

física do lodo, visto que quando não é devidamente estabilizado, apresenta 

problemas relacionados à exalação de odores desagradáveis e gases (metano), 

produção de chorume e desabamento de partes do aterro devido à decomposição 

da carga orgânica, além da percolação de água que pode contaminar aquíferos 

subterrâneos. O lodo com teor de sólidos abaixo de 30% pode causar 

deslizamentos, e por essa razão, a prefeitura municipal de São Paulo estabelece um 

teor de umidade máximo de 60% para sua co-disposição nos aterros [8]. 

 Outro problema de grande importância é a diminuição do tempo de vida útil 

dos aterros. Em um estudo recente verificou-se que o Brasil produziu 60,8 milhões 

de toneladas de resíduos sólidos urbanos em 2010. Dessas, 42,4% foram para 

aterros e lixões [37]. Incluso nesse montante está o lodo de esgoto que é gerado em 

quantidades cada vez maiores. 

Os aterros após o término de sua vida útil deverão ser desativados e selados. 

No entanto é comum a produção de gases que deverão ser drenados de forma 

adequada; além disso, as áreas usadas como aterros apresentarão sérias restrições 

de uso após sua utilização [38]. 

Outros aspectos negativos que depõem contra utilização dessa forma de 

disposição são: poluição visual, a qual gera reclamações de populações vizinhas 

aos aterros, o aumento da concentração de metais pesados nos solos e emissões 

indiretas para o ar e água, a necessidade de grandes áreas para o aterramento e 

crescentes custos devido às rígidas leis ambientais [9, 10]. 
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O aterramento do lodo é reconhecido como uma prática não desejável e em 

muitos países sua utilização está sendo banida ou desencorajada por taxas de 

disposição altamente restritivas, leis ambientais cada vez mais rígidas, pela não 

aceitação social e pela aplicação de outras formas de disposição. 

Na Alemanha desde 2005 essa forma de disposição é proibida; na Áustria, a 

disposição foi banida desde 2004; no Canadá o lodo é utilizado apenas no 

recobrimento de aterros, evitando a necessidade de grandes volumes de solo; no 

Reino Unido menos de 1,5% do lodo gerado é disposto em aterros devido às leis 

restritivas, falta de espaço e altos preços; nos Estados Unidos a utilização de aterros 

vem sendo reduzida gradativamente devido à utilização de outras opções como a 

aplicação agrícola como fertilizante e compostagem com a produção de composto 

para paisagismo [13]. 

Em função de todos os problemas existentes no aterramento do lodo, surge a 

expectativa que o Brasil siga a tendência dos países desenvolvidos, de não permitir 

ou restringir essa forma de disposição, visto que o lodo é um resíduo que pode ser 

utilizado para outros fins. 

 

3.4.2 Uso na agricultura 

 

 O lodo de esgoto é caracterizado pela presença de nitrogênio, fósforo, 

matéria orgânica e vários micronutrientes (cobre, zinco, molibdênio, boro, ferro, 

magnésio e cálcio), os quais são benéficos para o solo. A sua aplicação na 

agricultura resulta em benefícios químicos, físicos e biológicos nas propriedades dos 

solos [39]. Quando destinado ao uso agrícola recebe o nome de biossólido, visto que 

é resultante de processos biológicos de tratamento e tem agregado um valor de uso 

produtivo. 

A adição de lodo no solo resulta em um aumento de seus conteúdos de 

carbono, nitrogênio, fósforo, cálcio, capacidade de troca catiônica [40] e também o 

crescimento de suas atividades microbianas, respiração e atividades enzimáticas. 

No entanto, a presença de metais pesados no lodo restringe sua utilização 

como fertilizante. A concentração média de metais pesados no lodo varia de 0,5 a 

2% em base seca, a qual pode alcançar até 6% em alguns casos. A aplicação 

constante de lodos contaminados pode levar a uma liberação dos metais pesados 
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no solo devido à decomposição da matéria orgânica do lodo, resultando na entrada 

dos metais pesados na cadeia alimentar, a qual pode causar distúrbios metabólicos  

e doenças crônicas em seres humanos [39]. 

A variedade de substâncias orgânicas poluentes como hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (PAHs), dioxinas e bactérias patogênicas presentes no lodo 

também causam grandes preocupações ambientais e de saúde pública. Por essa 

razão, nas culturas de alimentos ingeridos crus, não se deve usar lodo não digerido, 

devido a riscos de contaminação por organismos patogênicos. 

Além desses problemas, a contaminação das águas superficiais subterrâneas 

também é uma grande preocupação ambiental. O excesso de nutrientes contendo 

nitrogênio e fósforo presentes no lodo pode ser lixiviado ou ser arrastado por erosão, 

se não consumido pela vegetação e causar futuramente problemas como uma 

intensa eutrofização dos corpos d’água [8]. 

 

 Devido ao potencial risco representado pelos contaminantes que podem ser 

encontrados na composição do lodo (substâncias orgânicas e inorgânicas 

potencialmente tóxicas e agentes patogênicos e indicadores bacteriológicos), o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) elaborou uma resolução que 

disciplina o seu uso como fertilizante. A Resolução n° 375, de 29 de agosto de 2006, 

“define critérios e procedimentos para uso agrícola dos lodos de esgoto gerados em 

estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras 

providências” [41]. 

Essa norma apresenta os parâmetros a serem observados no lodo, referentes 

aos seus potenciais agronômicos (carbono orgânico, nitrogênio, fósforo, enxofre 

etc), substâncias orgânicas (dioxinas, benzenos clorados, fenóis, PAHs, poluentes 

orgânicos persistentes etc) e inorgânicas (metais pesados), agentes patogênicos e 

bacteriológicos (coliformes termotolerantes, vermes, salmonela, vírus, etc). 

Assim sendo, o lodo tratado da maneira correta e testado em relação as 

normas vigentes, é de extremo interesse para uso na agricultura uma vez que possui 

propriedades que o indicam para uso como fertilizante, diminuindo a dependência 

em relação aos fertilizantes químicos convencionais. 
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3.4.3 Incineração 

 

A incineração é um método de disposição final para resíduos que não possam 

ser mais reutilizados ou dispostos de maneira segura em aterros sanitários. É um 

processo térmico de oxidação no qual o lodo é convertido, utilizando o oxigênio 

presente no ar, em gases e em um resíduo sólido [42].  

Os produtos gasosos gerados nesse processo são lançados na atmosfera e o 

produto sólido resultante, ainda tóxico, deve ser destinado a aterros ou ser 

incorporado a outros processos como, por exemplo, o co-processamento em fornos 

na indústria do cimento. Nesse processo, como a temperatura é alta há uma 

destruição completa do lodo, sem ocorrência do lançamento de gases como os que 

ocorrem em incinerações incompletas. Teoricamente, quanto maior é o tempo que o 

lodo fica dentro do incinerador, mais completa é sua combustão.  

Esse processo tem a vantagem de combinar uma larga redução de volume, 

produzindo cinzas ou pó que correspondem a 10% em massa do resíduo inicial, com 

a destruição térmica dos elementos tóxicos contidos no lodo [43]. Além disso, o 

poder calorífico do lodo seco é correspondente ao de carvões minerais como o 

linhito, portanto, através de incineração esse conteúdo energético pode ser 

recuperado, reduzindo os custos operacionais do processo. 

Regiões urbanizadas onde há grande geração de lodo, falta de espaço 

disponível, necessidade de controle de odores e reclamações por parte da 

população vizinha aos aterros, faz do processo de incineração uma opção atrativa 

para disposição do lodo [14]. 

Apesar dessas características positivas, a incineração exige combustível 

geralmente de origem não renovável para promover a combustão, produzindo 

emissões atmosféricas indesejáveis como, por exemplo, dioxinas, furanos, 

hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio e enxofre. Para alcançar os limites de 

emissão estabelecidos pelas leis ambientais, as tecnologias modernas para limpeza 

dos gases de combustão disponíveis nas instalações de incineração são mais caras, 

e requerem um grande investimento de capital em infraestrutura [14, 15]. 

Apesar dessas desvantagens, os processos de incineração têm sido 

utilizados em larga escala em vários países desenvolvidos. No Japão, na cidade de 

Fujiki, 70% do lodo é incinerado; na Holanda em Kreunes e na Alemanha em 
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Schulte, as taxas são respectivamente 58 e 34%, e nos Estados Unidos, 15% do 

lodo gerado é incinerado [13]. 

 

3.4.4 Pirólise 

 

Atualmente diversas tecnologias para reutilização e reciclagem de resíduos, 

que apresentam uma alternativa aos processos convencionais de incineração, estão 

sendo desenvolvidos. Essas tecnologias incluem principalmente os processos de 

pirólise e gaseificação, os quais são baseados na degradação térmica de materiais 

na ausência de ar ou numa atmosfera livre de oxigênio [15, 44] 

 Em função dos inconvenientes do processamento térmico por incineração, a 

pirólise tem sido investigada como um método alternativo para disposição do lodo de 

esgoto. A pirólise possui vantagens significativas sobre outros métodos e é 

considerada uma alternativa para os problemas de poluição secundária e alto 

consumo de energia, referentes aos tratamentos térmicos convencionais baseados 

na combustão [45]. 

Na pirólise do lodo, a decomposição de suas substâncias sólidas ocorre 

gradualmente à medida que estas passam pelas diversas zonas de aquecimento 

que constituem o reator pirolítico. O lodo perde inicialmente a umidade por secagem 

e, à medida que entra na zona pirolítica, de maior faixa de temperatura, vai sendo 

decomposto em substâncias distintas: gases, líquidos e sólidos. Esses produtos são 

mais úteis que os gerados na incineração e podem ser utilizados em muitas 

aplicações. 

Neste processo o volume de lodo é bastante reduzido, e o resíduo 

carbonáceo remanescente pode ser disposto em aterro, pode ser utilizado como 

adsorvente em meio líquido ou gasoso, ou ser queimado para suprir 

energeticamente a pirólise [14, 46]. Os metais pesados presentes na matriz 

carbonácea do material remanescente são relativamente resistentes à lixiviação, ou 

seja, sua lixiviação não é tão grande quanto à das cinzas produzidas a partir da 

incineração [9, 47]. 

Os gases e óleos com alto valor energético, gerados na pirólise, podem ser 

utilizados como combustíveis potenciais. Análises da composição dos produtos 

gasosos da pirólise do lodo mostram que gases como CO e hidrocarbonetos 
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(biogás) são os principais componentes liberados durante a pirólise [48] e que o 

biogás gerado, pode ser utilizado como fonte de energia para manter o processo de 

pirólise [49]. 

 Além disso, como esse processamento térmico do lodo ocorre na ausência de 

oxigênio e em temperaturas mais baixas que a incineração, limita-se a quantidade 

de poluentes liberados e também não são geradas dioxinas. 

A pirólise, no entanto, tem suas desvantagens. Como a redução de volume 

dos sólidos é menor quando comparada a incineração, e a combustão dos gases ou 

líquidos produzidos pela pirólise dá origem a gases, os quais podem conter 

componentes perigosos. As tecnologias existentes para realização da pirólise são 

menos desenvolvidas do que no caso das existentes para incineração [48]. 

A aceitação dessa tecnologia tem sido limitada pelos baixos valores 

econômicos do óleo pirolítico produzido, assim como pela relativa complexidade do 

processo e dos equipamentos. A viabilidade econômica da pirólise pode ser 

melhorada se o rendimento do óleo sofrer um acréscimo ou se o valor agregado dos 

produtos como os dos adsorventes puderem ser produzidos do material carbonáceo 

resultante da pirólise [50]. 

Além desses fatores negativos, como o lodo é um material heterogêneo, com 

ampla variedade de materiais orgânicos e inorgânicos, sua pirolise é um processo 

complexo, visto que inúmeras reações podem ocorrer simultaneamente durante o 

processo de pirólise. 

Para entender melhor os diferentes aspectos da pirólise do lodo, muitos 

trabalhos têm sido feitos. Por exemplo, Rumphorst e Ringel aplicaram a pirólise para 

tratar o lodo visando produzir subprodutos utilizáveis [46]; Karayildirim et. al 

caracterizaram os produtos da pirólise do lodo [9]; Hwang, Ouchi e Matsuto 

estudaram as características dos lixiviados do material carbonáceo produzido por 

pirólise do lodo [15]; Conesa et. al fizeram uma comparação das emissões da 

pirólise e combustão do lodo de esgoto [51], Bernardo e Maschio estudaram a 

utilização do material remanescente da pirólise do lodo na indústria de vidros [52], 

entre outros. 
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3.5 Adsorção 

  

 As primeiras observações que se referem à adsorção foram realizadas em 

1773 e 1777 respectivamente por Scheele e Fontana. Esses cientistas realizaram 

experimentos de adsorção de gases em carvão e argila. Os conceitos mais 

modernos de adsorção estão relacionados com as observações de Lowitz’s, o qual 

utilizou carvão vegetal para remover corantes de soluções. 

 A palavra adsorção foi introduzida por Kayser em 1881, e em 1903 Tswett 

descobriu a seletividade da adsorção, isto é, sua aplicação prática baseadas na 

seletividade em adsorver majoritariamente um componente presente em 

determinada mistura [53]. 

No campo industrial a adsorção começou no fim do século XVIII com a 

utilização do carvão vegetal na indústria açucareira inglesa como agente clarificante 

do xarope de açúcar. Na primeira guerra mundial, Zelinsky, da Universidade de 

Moscou, sugeriu a utilização de carvão ativo em máscaras de proteção contra os 

gases tóxicos visando proteger o sistema respiratório humano. Inúmeros estudos 

realizados durante o período da 1ª guerra mundial levaram ao desenvolvimento de 

novas tecnologias para a obtenção dos carvões ativos granulares, os quais 

basicamente são utilizados até hoje [53]. 

Na adsorção tem-se um processo de transferência de massa envolvendo um 

fluido e um sólido, sendo que este último tem a propriedade de reter em sua 

superfície componente(s) do fluido. Em sistemas de leitos fixos de adsorção, 

usualmente bombeia-se o fluido de alimentação em um leito de sólidos os quais irão 

efetuar a separação por adsorção [54].   

 A importância da adsorção está relacionada à sua capacidade de ser 

eficiente mesmo em soluções muito diluídas, característica não presente em outros 

processos de separação.  

  

3.5.1 Definições 

 

A adsorção refere-se à captação líquida ou gasosa de uma substância sobre 

a superfície exposta de outra no estado sólido. Esse fenômeno ocorre em vários 

tipos de sistema. Por exemplo, considerando o sólido-líquido e sólido-gás, a 
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adsorção constitui-se de um sistema de separação em que componentes da fase 

fluida são transferidos para a superfície de um sólido adsorvente. 

Adsorbato é a substância que está adsorvida, formando uma camada. 

Adsortivo é a substância a ser adsorvida a qual ainda não está em contato com a 

superfície. O material sobre o qual a adsorção ocorre é chamado de adsorvente, e o 

termo utilizado para o processo inverso a adsorção é chamado de dessorção [55]. 

A Figura 4 apresenta um esquema da adsorção e seus principais 

componentes citados acima. 

 

 

Figura 4 – Adsorção e identificação do adsorbato, adsorvente e adsortivo. 

Fonte: Modificado de [55]. 

 

 A absorção ocorre quando as moléculas de adsorbato penetram no interior da 

fase sólida adsorvente. O fenômeno de sorção, onde são incluídas outras definições 

como o termo sorvente, sorvato e sortivo são utilizados para denotar quando tanto a 

adsorção quanto absorção ocorrem ao mesmo tempo ou não podem ser distinguidas 

[56]. 

 Os fenômenos de adsorção são classificados de acordo com as forças 

responsáveis, em dois tipos: adsorção química e adsorção física. 

 A adsorção química, ou quimissorção, é assim denominada porque neste 

processo ocorre a formação de ligações químicas entre a superfície do adsorvente e 

o composto adsorvido. A adsorção física, ou fisissorção, ocorre na maior parte dos 

processos de separação por adsorção. Ela envolve forças intermoleculares fracas 

(Van der Waals) onde se observa a deposição de mais de uma camada de 

adsorbato sobre a superfície do adsorvente [57].  

As principais diferenças entre a adsorção física e a química são apresentadas 

na Tabela 2. 

 



 

25 
 

Tabela 2 – Diferenças entre adsorção física e química. 

Adsorção física Adsorção química 

Monocamada ou multicamada Somente monocamada 

Baixo calor de adsorção Alto calor de adsorção 

Significante somente a temperaturas 
relativamente baixas 

Possível numa ampla faixa de temperaturas 

Rápida e reversível Pode ser lenta e irreversível 

Sem transferência de elétrons 
Transferência de elétrons com formação de 

ligações químicas entre adsorbato e adsorvente 

Adsorvente quase não é afetado Adsorvente bastante modificado na superfície 

Fonte: [57]. 

 

3.5.2 Fatores que influenciam na adsorção 

 

 Em um sistema onde é estudada a adsorção de moléculas orgânicas 

presentes em solução aquosa em carvão ativo, os principais fatores que influenciam 

o processo de adsorção são: as características do adsorvente, características do 

adsorbato, pH e temperatura em que ocorre a adsorção [58]. 

 

No que se refere às características do adsorvente, temos a área superficial, 

porosidade e características químicas da superfície. 

a) A intensidade de adsorção é proporcional à área superficial por massa de 

adsorvente, a qual determina essa capacidade visto que a adsorção é um 

fenômeno de superfície [59]. Esse parâmetro, também chamado de superfície 

específica, se refere à área de superfície total por unidade de massa de 

adsorvente (m2.g-1), a qual é acessível às moléculas que serão adsorvidas.  

Esse parâmetro considera toda a superfície, interna e externa das partículas do 

adsorvente. A superfície interna representa toda a superfície das paredes dos 

poros internos das partículas do adsorvente. A superfície externa é a que está 

diretamente exposta na parte externa das partículas do adsorvente [60]. A Figura 

5 apresenta uma representação esquemática de microporos e mesoporos 

próximos à superfície externa do adsorvente. 

A principal diferença entre essas superfícies é que a energia de adsorção de 

microporos é maior, visto que o diâmetro equivalente dos microporos é bem 

menor do que o dos mesoporos. Além desse fato, a capacidade adsortiva 
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dependerá do tipo e quantidade de poros e de sua dimensão, assim como do 

tamanho das partículas do adsorbato [60, 61]. 

 

 

Figura 5 – Representação esquemática do tipo de poros que podem ocorrer próximos à superfície 

externa de um material poroso. 

Fonte: Modificado de [60]. 

 

Na determinação da área superficial, o método de Brunauer-Emmet-Teller 

(B.E.T.) é o mais utilizado [62]. Ele descreve a adsorção física de um gás em 

um sólido e pela efetiva área de cada uma das moléculas de gás adsorvido 

pelo material adsorvente pode-se determinar sua área superficial.  

A expressão desse método é dada pela eq. (1), a qual está na forma linear e 

vale para pressões (
 

 0
), entre 0,05 e 0,3 [63]: 

 

 

 ( 0  )
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Onde: 

P = Pressão parcial do gás (Pa); 

P0 = Pressão de vapor de saturação (Pa); 

X = Volume de gás adsorvido a pressão P (m3); 

Xm = Volume de gás necessário para saturar a superfície com uma 

monocamada atômica (m3); 

C = Constante relacionada com entalpia de adsorção. 

 

Com a determinação de Xm, a área superficial da amostra é calculada pela eq. 

(2) [63]: 
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S   
 m    0   A0

m   MM

                2  

 

Onde: 

S = Área superficial da amostra (m2.g-1); 

N0 = Número de Avogrado; 

A0 = Área de ocupação média da molécula de gás; 

m = Massa da amostra (kg); 

MM = Volume molar do gás (m3.mol-1). 

 

b) A porosidade (a qual inclui o tamanho e volume dos adsorventes) afeta a 

capacidade de adsorção de duas maneiras diferentes. Primeiro, a força de 

adsorção aumenta com a diminuição do tamanho dos poros, uma vez que a área 

de contato ponto a ponto do adsorvente com o adsorbato será maior. Segundo, a 

exclusão por tamanho, isto é, a adsorção de certos contaminantes de 

determinado tamanho ou forma pode ser limitada se os poros forem menores que 

suas partículas [64]. 

Baseada nas propriedades de adsorção, a União Internacional de Química Pura 

e Aplicada (IUPAC) propõe uma classificação dos poros a qual é apresentada na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Classificação dos poros segundo a IUPAC. 

Tipo de poro Diâmetro médio Função principal 

Microporos θm < 2 nm 
Contribuem para a maioria da área superficial que 

proporciona alta capacidade de adsorção para moléculas de 
dimensões pequenas 

Mesoporos 2 nm < θm < 50 nm 
São importantes para adsorção de moléculas grandes tais 

como corantes 

Macroporos θm > 50 nm 
São normalmente considerados sem importância para a 
adsorção e sua função é servir como meio de transporte 

para as moléculas gasosas 
Fonte: [65]. 

 

A variação do tamanho dos poros afeta significativamente a interação do poro 

com o adsorbato, uma vez que existem grandes variações nas energias de 

interação entre o adsorbato e os diversos tipos de poro. Em função disso, na 
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caracterização de um meio poroso, a distribuição do tamanho dos poros é de 

suma importância e muito comum. 

Sua representação é dada por uma curva onde no eixo das abcissas temos os 

diversos tamanhos de poros, e no eixo das ordenadas os volumes ocupados 

respectivamente por cada tipo de poro. 

Existem diversos métodos propostos na literatura para determinar a distribuição e 

tamanho dos poros, entre eles o Theory of the volume filling of micropores, 

equação de Horváth-Kazawozoe, Seaton-Walton-Quirke, Density functional 

Theory (DFT), entre outros. Esses métodos são úteis, no entanto, todos têm suas 

limitações devido a algumas suposições levadas em conta em cada modelo [66]. 

A determinação pelo método DFT utiliza dados das isotermas de adsorção de um 

gás em um sólido, fornecendo dados na faixa dos microporos e mesoporos e nos 

últimos anos tornou-se um procedimento padrão [66].    

 

c) As características químicas da superfície de um adsorvente influenciam bastante 

na sua capacidade e velocidade de adsorção. Dependendo dos grupos 

funcionais presentes no adsorvente, a adsorção de determinadas substâncias 

pode ser afetada. Por exemplo: carvões ativos possuem grupos funcionais que 

aumentam as ligações ponte de hidrogênio com a água, diminuem a adsorção de 

moléculas que necessariamente deveriam ser adsorvidas [58].  

A interação dos grupos funcionais do adsorvente com a água aumenta a 

afinidade adsorvente – água também devido as ligações de ponte de hidrogênio 

e, além disso, os aglomerados de água começam a preencher os poros 

diminuindo a área superficial disponível para a adsorção das moléculas de 

poluente [64]. 

 

As principais características do adsorbato que influenciam sua adsorção são: 

a massa molecular (tamanho), polaridade e natureza do grupo substituinte, no caso 

dele ser um composto aromático. 

a) A massa molecular, logo o tamanho da molécula a ser adsorvida interfere na 

capacidade adsortiva porque isso define seu acesso aos poros do adsorvente.  

b) A polaridade controla as interações hidrofóbicas, isto é, o adsorbato polar terá 

mais afinidade para o adsorvente conforme sua polaridade. Um adsorvente polar 
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tende a adsorver fortemente os adsorbatos polares e fracamente os adsorbatos 

apolares, e vice-versa. Além disso, os solutos polares serão adsorvidos 

fortemente quando estiverem em solventes apolares (baixa solubilidade) e 

fracamente quando em solventes polares (alta solubilidade), e vice-versa [67]. 

c) Os grupos substituintes presentes no adsorbato e nas camadas do adsorvente 

podem doar ou receber elétrons, e isso afeta as interações de dispersão-

repulsão (Van der Walls) que estão sempre presentes entre adsorbato e 

adsorvente no fenômeno de adsorção física [58]. 

 

O pH exerce influência na adsorção na medida em que determinar o grau de 

ionização de compostos ácidos e básicos. Essa influência pode ser significativa ou 

não conforme o adsorvente, já que suas cargas dependem das características e 

composição de sua superfície [68]. 

 

A temperatura em que ocorre a adsorção modifica suas características porque 

afeta principalmente a constante de velocidade de adsorção. Um aumento na 

temperatura pode ocasionar aumento de energia cinética e na mobilidade das 

moléculas do adsorbato e ainda provocar um aumento na sua taxa de difusão. O 

aumento da temperatura pode afetar solubilidade do adsorbato e desta forma, ocorre 

uma mudança na capacidade de adsorção [69]. 

 

3.5.3 Isotermas de adsorção 

 

A capacidade de um material adsorver um soluto é dada pelo equilíbrio de 

fases, em outras palavras, o poder adsortivo é obtido em função da concentração do 

soluto na fase líquida e da quantidade da substância adsorvida no sólido. Em alguns 

sistemas pode-se traçar uma curva de concentração do soluto na fase líquida em 

função de sua concentração nas partículas adsorventes, uma vez que esses 

processos ocorrem à temperatura constante, as curvas obtidas são denominadas 

isotermas de absorção [54]. 

Em outras palavras, isoterma de adsorção é a relação de equilíbrio entre a 

concentração de um componente na fase fluida e sua concentração nas partículas 

adsorventes a uma dada temperatura. Para líquidos, a concentração usualmente é 
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expressa em unidade de massa por volume de solução, ou fração mássica (ppm) e a 

concentração do adsorbato no sólido é expressa como massa de adsorbato (mg) por 

unidade de massa de adsorvente (g). 

Sob determinadas condições experimentais a adsorção pode ser avaliada 

quantitativamente através das isotermas as quais fornecem informações importantes 

para avaliar a capacidade e a afinidade de adsorção de um adsorvente por um 

adsorbato [70]. 

O método experimental baseia-se em colocar em contato o adsorvente com 

soluções de diferentes concentrações do componente a ser adsorvido até atingir o 

equilíbrio. Depois da separação da fase líquida da sólida pode-se obter a 

concentração de equilíbrio em solução e a quantidade de material que foi adsorvida, 

obtendo-se os gráficos que são as isotermas.  

Algumas formas comuns de isotermas são apresentadas na Figura 6. 

  

 

Figura 6 – Formas comuns das isotermas de adsorção. 

Fonte: [54].  

 

Qualquer isoterma convexa é dita como favorável, pois grandes quantidades 

adsorvidas podem ser obtidas com baixas concentrações de determinado 

componente na fase fluida. As isotermas côncavas são ditas como desfavoráveis. A 

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

concentração no fluido.  

Esses termos implicam que a adsorção será frequentemente utilizada para 

separar pequenas quantidades de soluto em soluções bastante diluídas. Uma 
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isoterma extremamente favorável será especialmente efetiva em soluções diluídas, 

enquanto uma extremamente desfavorável será inativa sob as mesmas condições 

[54]. 

Outro importante ponto a ser discutido é que uma isoterma extremamente 

favorável será bastante desfavorável quando se tem como objetivo separar após a 

adsorção o componente adsorvido, uma ação necessária caso o adsorvente seja 

utilizado novamente. 

Nas isotermas onde a parte inicial se assemelha a uma reta, a quantidade 

adsorvida é praticamente proporcional às concentrações do componente na solução 

em equilíbrio. Nessas condições existem sítios na superfície do adsorvente que 

ainda permanecem livres. Já a parte horizontal de uma isoterma indica que o 

material adsorvente está saturado com o componente da solução [71]  

Os três tipos mais citados de isotermas são as do tipo linear, Langmuir e 

Freundlich. No caso da adsorção de soluções, os dois últimos tipos são os mais 

empregados [54, 72, 73]. 

 

3.5.3.1 Modelo de Langmuir 

 

 A isoterma de Langmuir possui base teórica simples onde é proposta 

adsorção em monocamada numa superfície homogênea e leva os seguintes pontos 

em consideração [57, 74]: 

 As moléculas são adsorvidas por um número finito de sítios bem definidos, 

logo o adsorvente possui uma capacidade máxima de adsorção para o 

adsorbato; 

 Cada sítio pode comportar apenas uma molécula de adsorbato; 

 A quantidade máxima de adsorção é a que corresponde à monocamada de 

moléculas de adsorvato na superfície do adsorvente; 

 Todos os sítios são energeticamente equivalentes e não há interações entre 

as moléculas adsorvidas e os sítios adjacentes; 

 A adsorção é localizada e ocorre por colisão de moléculas com sítios vazios; 

 No equilíbrio, a velocidade do processo de adsorção é igual à velocidade do 

processo de dessorção. 
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No caso da adsorção de espécies presentes em uma solução sobre um 

material sólido adsorvente, o modelo proposto por Langmuir possui forma geral dada 

pela eq. (3) [74]: 

 

θ  
b.CeqL

(1 b.CeqL)
                   

 Onde: 

θ   é o grau de cobertura ou a parte da superfície do adsorvente coberta; 

b = constante de equilíbrio de adsorção para distribuição das espécies entre a 

superfície e a fase líquida. É uma razão entre a taxa de adsorção e dessorção, 

portanto, elevados valores deste parâmetro indicam forte afinidade do adsorvato 

pelos sítios do adsorvente. Essa constante é dada em L.mol-1 [75]; 

CeqL = é a concentração de equilíbrio na fase líquida. Normalmente dada em 

miligrama de adsortivo (adsorbato não adsorvido) por litro de solução, ou ppm. 

 

Após atingir o equilíbrio em um ensaio de adsorção teremos uma fase líquida 

com uma concentração de equilíbrio, CeqL (mg.L-1), e também teremos uma fase 

sólida com concentração de equilíbrio (CeqS) que é normalmente dada em 

miligramas de adsorbato por grama de adsorvente (mg.g-1). 

Na prática é melhor trabalhar em termos da concentração de equilíbrio na 

fase sólida (CeqS) do que com o grau de cobertura (θ). Então, sabendo que pela eq. 

(4): 

 

θ  
n mero de sítios de adsorção utilizados

n mero de sítios de adsorção disponíveis
                   

  

 Podemos dizer que CeqS e θ são obviamente proporcionais entre si, logo 

podemos escrever a eq. (5) onde: 

 

θ  
CeqS

CeqSM  

                   

 

Substituindo a eq. (5) na (3) temos que: 
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CeqS

CeqSM  

 
b.CeqL

(1 b.CeqL)
       logo obtemos a eq.      

 

CeqS 
b.CeqL.CeqSM  

1 b.CeqL

                        

 

 Onde CeqSMÁX é um valor constante e representa o valor máximo o qual CeqS 

tende atingir quando se torna grande. Pela eq. (5), quando CeqS = CeqSMÁX teremos 

que θ   1. 

 Fisicamente CeqSMÁX representa a concentração da espécie adsorvida na 

superfície quando uma camada monomolecular de cobertura foi atingida, e 

quantitativamente, CeqSMÁX é a medida da capacidade adsortiva de um adsorvente, 

normalmente dada em miligramas de adsorbato por grama de adsorvente (mg.g-1). 

  

O parâmetro de equilíbrio RL, um fator adimensional, permite prever a forma 

da isoterma de adsorção, conforme exemplificado anteriormente na Figura 6, 

indicando se a adsorção é favorável ou desfavorável e pode ser calculado pela eq. 

(7): 

 

 L 
1

1 (b CiL)
                   

 

Onde:  

CiL = Concentração inicial mais alta da espécie química em solução (mg.L-1) 

 

A Tabela 4 apresenta as relações existentes entre o valor de RL e a forma da 

isoterma, indicando a possibilidade ou não de adsorção. 

 

Tabela 4 – Relação entre o parâmetro de equilíbrio e a forma da isoterma. 

Parâmetro de equilíbrio (RL) Forma da isoterma 

RL > 1 Desfavorável 
RL = 1 Linear 

0 < RL < 1 Favorável 
RL = 0 Irreversível 

Fonte: [56, 76]. 
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3.5.3.2 Modelo de Freundlich 

  

 Diferentemente do modelo de Langmuir, Freundlich é uma equação empírica 

que propõe a adsorção em uma estrutura de multicamadas numa superfície 

heterogênea. Levam-se os seguintes pontos em consideração [74]: 

 Não prevê a saturação da superfície do adsorvente uma vez que não ocorre a 

formação da monocamada e sim de multicamadas. Assumido que se a 

superfície estiver coberta, espécies adicionais adsorvidas também podem ser 

acomodadas; 

 A adsorção se torna progressivamente mais difícil à medida que mais 

moléculas do adsorbato se acumulam na superfície do adsorvente; 

 Não há limite para a capacidade de adsorção, pois a capacidade adsortiva 

tente a infinito quando a concentração da solução aumenta [77]. 

 A equação empírica de Freundlich segue a forma geral dada pela eq. (8) [74]: 

 

CeqS  f.CeqL

1

n                         

 

Onde: 

kf (mol.g-1) e nF (n° adimensional) são constantes empíricas de Freundlich 

caracterizando o sistema e indicando, respectivamente, a capacidade e intensidade 

de adsorção [78, 79]. Quando o valor de nF está compreendido na faixa entre 1 e 10 

ocorre uma adsorção favorável, com a presença de sítios altamente energéticos [79, 

80]. 

 

3.5.4 Equilíbrio de adsorção – Diagrama de fases ternário 

 

 Os diagramas de fase ternários são utilizados para representar sistemas 

formados por três constituintes, de modo que as regiões de cada uma das fases 

formadas pela mistura possam ser delimitadas e visualizadas [81]. Através deles 

podem ser obtidas informações como o número de fases presentes, a composição 

de cada fase e, para cada composição, a proporção entre as fases. 

A maior parte das representações de diagramas de equilíbrio ternários usa 

como base a representação em triângulo equilátero, como se ilustra na Figura 7. 
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Figura 7 – Representação do diagrama de fase ternário utilizando triângulo equilátero. 

 

Nesta figura, cada constituinte puro ocupa um vértice do triângulo, por 

exemplo, C é composto unicamente pelo componente C. Um ponto sobre a linha AB 

é composto unicamente pelos componentes A e B, e não contem C, isto é, cada lado 

representa uma mistura binária.  

Qualquer ponto no interior do triângulo é formado por uma mistura ternária em 

proporções específicas de cada um dos componentes. Para se determinar o teor de 

um componente, por exemplo, de C, traça-se uma paralela ao lado AB, passando 

pelo ponto P, representativo da mistura. A razão entre a altura em que se encontra 

essa paralela comparada com a altura do triângulo passando por C, define a fração 

mássica de C na mistura. 

Uma desvantagem da utilização do triângulo equilátero na representação dos 

diagramas ternários é que conforme exemplificado a determinação das 

concentrações de cada componente é trabalhosa. Em contraste, utilizando-se um 

triângulo retângulo utiliza-se o sistema cartesiano, ficando mais rápida a 

determinação dos teores de cada componente. Ele pode ser utilizado em operações 

unitárias como a extração, adsorção, sendo especialmente conveniente para análise 

da adsorção sólido líquido [82]. 

A Figura 8 mostra a representação por triângulo retângulo, onde os vértices 

representam os componentes puros e cada lado uma das três misturas binárias 

possíveis. Em cada ponto mistura P, a abcissa representa a fração mássica de C e a 

ordenada a de A. A fração mássica do terceiro componente é determinada por 

diferença. 
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Figura 8 – Representação do diagrama de fase ternário utilizando triângulo retângulo. 

 

Uma paralela ao cateto do triângulo AB representa misturas contendo a 

mesma porcentagem mássica de C, assim como uma paralela ao cateto BC 

representa sistemas com a mesma porcentagem mássica de A. Do mesmo modo, 

uma paralela à hipotenusa representa sistemas contendo a mesma porcentagem 

mássica de B. 

Nos diagramas de fase as retas que ligam as composições das fases em 

equilíbrio são chamadas de linhas de amarração. 

 

3.6 Lodo de esgoto como matéria-prima na produção de adsorventes 

  

O carvão ativo é um adsorvente eficiente que é largamente utilizado para 

purificação do ar e da água para consumo humano, e é cada vez mais usado em 

processos industriais de tratamento de água. Apesar dessa utilização, a adsorção 

em carvão ativo continua a ser um processo de tratamento caro, o que impossibilita 

sua utilização em indústrias de pequena escala [83]. 

 A utilização de carvões ativos baseados em matérias-primas não renováveis e 

relativamente caras como, por exemplo, o carvão, não se justifica na maioria das 

aplicações de controle da poluição. Nos últimos anos, isso tem promovido um 

interesse crescente na busca por adsorventes carbonosos com menor custo 

provenientes de resíduos, principalmente os de atividades industriais e agrícolas. 

A produção de carvão ativo a partir de resíduos pode permitir ao produtor do 

resíduo compensar o custo crescente referente à sua disposição com o custo da 
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produção do adsorvente, além de economizar recursos não renováveis e produzir 

um produto valioso com aplicações potenciais no controle da poluição [16]. 

 Quase todos os materiais que possuem um alto teor de carbono podem ser 

utilizados como matérias-primas na produção de carvão ativo. Os precursores mais 

utilizados são os resíduos provenientes do processamento do petróleo, papel de 

impressão e um vasto número de subprodutos da agricultura incluindo casca de 

arroz, sabugo de milho, bagaço de cana, madeiras, caroço de azeitona, grãos de 

café, entre muitos outros [72]. Esses materiais, após um adequado tratamento 

térmico, neste caso a pirólise, podem ser transformados e utilizados como “carvões 

ativos” [84]. 

Nos últimos anos, muitos estudos têm sido realizados e documentados a 

respeito da utilização de resíduos de uma grande variedade de resíduos como 

adsorventes ou como matéria-prima para sua obtenção [22]. Por exemplo, Jindarom 

et. al investigaram a adsorção de corantes em adsorventes obtidos por pirólise de 

lodo de esgoto [85]; Zabihi, Asl e Ahmadpour verificaram a adsorção de mercúrio em 

carvões ativos pirolisados de casca de noz [86]; Ip, Barford e Mckay produziram 

carvões ativos por pirólise de bambu para adsorção de corantes [87]; Rio et. al 

estudaram a adsorção de corantes, fenol e metais em lodo pirolisado [23]; Deng et. 

al utilizaram talos de algodão pirolisados para adsorção de azul de metileno [88], 

entre outros. 

 Levando em consideração que o lodo de esgoto é rico em matéria orgânica e 

considerando a presença de componentes voláteis em sua matriz, esse material 

pode ser considerado como uma matéria-prima potencial para produção de materiais 

adsorventes [23, 89, 90]. Nesse sentido, a pirólise em condições controladas é um 

tratamento que pode ser utilizado já que aumenta a porosidade do lodo através da 

desobstrução de poros inicialmente preenchidos com sua matéria volátil [24, 91, 92]. 

A pirólise do lodo de esgoto, em temperaturas acima de 300° C, promove a 

decomposição de sua parte orgânica, produzindo um material coqueificado, ou seja, 

contendo coque [93]. O coque contém material carbonáceo sólido, com porosidade 

desenvolvida, como produto das reações de craqueamento que ocorrem durante o 

tratamento térmico do lodo em atmosfera inerte. 

Recentes investigações mostram a viabilidade dessa conversão visto que a 

maior parte dos materiais carbonosos pode ser utilizada como material precursor 
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para preparar materiais com propriedades adsortivas. Alguns autores têm 

investigado a aplicação direta do lodo seco como adsorvente, mas sua baixa área 

superficial, abaixo de 5 m2.g-1, representa uma severa limitação a esse respeito.  

Contudo, adsorventes mais aceitáveis podem ser obtidos do lodo de esgoto 

por pirólise, produzindo coque e outros subprodutos com cerca de 60 m2.g-1 de área 

superficial e microporosidade desenvolvida. Esse tipo de material tem sido aplicado 

para a descontaminação em meios gasosos e líquidos [10, 16, 17]. Em meio líquido, 

os principais contaminantes estudados utilizando lodo de esgoto como adsorvente, 

têm sido os metais pesados, tintas e corantes, fenóis e compostos clorados e 

fosfatados [35]. 

Como existe um crescente interesse não apenas na utilização de materiais 

adsorventes de baixo custo, mas também no reuso ou reciclagem de resíduos, a 

produção de adsorventes do lodo de esgoto combina esses dois propósitos de 

pesquisa na área ambiental. 

 

3.6.1 Adsorção de fenol em adsorventes provenientes do lodo de esgoto 

 

Muitos processos industriais deixam na água um grande percentual de 

compostos orgânicos poluidores. O crescimento desordenado das grandes cidades 

e centros industriais tem levado à concentração de substâncias tóxicas a níveis 

inaceitáveis, pondo em perigo a saúde e a vida dos seres humanos.  

Os fenóis são considerados um dos mais importantes poluentes orgânicos 

lançados no meio ambiente. Eles são introduzidos nas águas dos rios através das 

emissões de efluentes industriais como os de papel e celulose, tintas, pesticidas, 

refino de petróleo, petroquímica, siderúrgica, e plásticos [94].  

Devido a sua volatilidade e solubilidade em água, os fenóis conferem 

problemas de gosto e odor em águas potáveis. O fenol é reconhecido como um 

poluente prioritário, uma vez que possui alta toxicidade e pode ser acumulado no 

meio ambiente [94].  É um poluente que tem causado muitos problemas e, até em 

pequenas concentrações representa um problema ambiental de difícil solução. 

Eles são tóxicos ao homem, aos organismos aquáticos e aos microrganismos 

dos sistemas de tratamento de esgotos, e por essa razão, é fundamental removê-los 

dos efluentes e corpos d’água visando evitar problemas futuros. 
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A ação do fenol no organismo pode ser local e geral. A local é cáustica, sobre 

a pele e mucosas é extremamente deletéria. A ação geral por ingestão provoca 

violenta gastrite com dores, vômitos e diarréias. Sua ação sobre o sistema nervoso 

causa cefaléias, vertigens, fraqueza muscular, convulsão e coma. Ingestão acima de 

1 grama pode ser fatal. 

 No Brasil, as indústrias antes de realizar o lançamento de seus efluentes em 

corpos d’água devem tratá-los visando reduzir a taxa de fenóis para abaixo de 5 

mg.L-1 (Decreto Estadual 8.468/76) [95]. A resolução 396/2008 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece que a concentração máxima de 

fenol permitida na água para consumo humano é de 3 mg.L-1 [96]. Portanto, é 

necessário remover os fenóis dos efluentes antes de sua disposição. 

 Vários métodos têm sido propostos para o tratamento de efluentes contendo 

compostos fenólicos. Esses métodos são: extração por solvente, adsorção em 

carvão ativo, oxidação química, oxidação eletroquímica e tratamentos biológicos 

[97]. O mais utilizado é o que utiliza a adsorção em carvão ativo, e como é 

considerado um método muito caro, vários adsorventes não-convencionais têm sido 

objeto de estudo como formas alternativas para a remoção de fenol em soluções 

aquosas [20].  

 Os estudos da remoção de fenol por adsorventes produzidos utilizando o lodo 

de esgoto têm levantado grande interesse ambiental. Sua utilidade na adsorção de 

fenol é exemplificada em inúmeros trabalhos como, por exemplo: Rio et. al estudou 

a carbonização do lodo de esgoto visando a utilização do material adsorvente 

resultante na adsorção de fenol em meio líquido [23]; Otero et. al investigaram a 

eliminação de poluentes fenólicos em meio líquido utilizando adsorvente de lodo de 

esgoto pirolisado e ativado quimicamente [98]; Monsalvo, Mohedano e Rodriguez 

utilizaram lodo de esgoto pirolisado e tratado quimicamente na adsorção de 

clorofenóis em meio líquido [10], entre outros. 

 A Tabela 5 apresenta as capacidades adsortivas de fenol para alguns 

adsorventes alternativos e para o carvão ativo comercial. 
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Tabela 5 – Capacidades adsortivas de fenol para alguns adsorventes alternativos e para o carvão 

ativo comercial. 

Adsorvente Capacidade adsortiva (mg.g
-1

) 

Madeira 5,4 
Coque de petróleo ativado com álcali 158,0 

Carvão 13,2 
Carvão residual 45,5 

Carvão residual ativado com ácido 142,5 
Casca de arroz 4,51 

Coque de casca de arroz 7,91 
Pó de casca de arroz 0,89 

Penas de galinha 19,5 
Coque de petróleo 6,01 

Bentonitas 1,7 
Argila organofílica 99,0 
Lodo de esgoto 2,6 a 183 

Carvão ativo comercial 322,5 
 

Fonte: Modificado de [94]. 

 

De modo geral, a capacidade adsortiva de fenol nos adsorventes de lodo de 

esgoto é relativamente baixa. Dentre os vários trabalhos encontrados na literatura, o 

de Rio et. al reporta a máxima adsorção de fenol, 183 mg.g-1 [23]. A faixa média de 

capacidade adsortiva varia de 2,6 a 183 mg.g-1 [35], valores baixos quando 

comparados aos encontrados para carvão ativo comercial, que apresenta valores na 

faixa de 320 mg.g-1 . 

Esses valores dizem respeito às baixas porosidades encontradas, e no 

entanto, através de ativação química podem ser produzidos adsorventes de lodo de 

esgoto com maior porosidade, aumentando os seus desempenhos, mas com 

empecilho da geração de resíduos ácidos ou alcalinos [99].  

Apesar da capacidade adsortiva relativamente baixa, os adsorventes de lodo 

de esgoto são simples de se obter, apresentam baixo custo e, se utilizados em 

combinação com outras tecnologias convencionais, criam oportunidades para o 

desenvolvimento de processos ambientalmente amigáveis para obtenção de 

produtos com aplicações definidas. 

 

3.6.2 Adsorção de corantes em adsorventes provenientes do lodo de esgoto 

 

Várias indústrias, em especial as têxteis e de alimentos, utilizam corantes e 

pigmentos para dar cor a seus produtos e também consomem substanciais volumes 

de água. Como os corantes possuem uma baixa taxa de fixação, no decorrer do 
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processamento dos produtos, uma grande quantidade desses é descartada nos 

efluentes industriais. 

Do ponto de vista ambiental, a remoção desses corantes nos efluentes é 

extremamente importante, uma vez que são considerados altamente tóxicos para a 

vida dos organismos aquáticos, afetam processos como a capacidade de 

reoxigenação da água, passagem de luz solar, resultando na redução da atividade 

fotossintética [100]. 

Além dos prejuízos à biota aquática eles causam a poluição visual, visto que a 

cor é a primeira característica a ser notada no efluente. A presença de pequenas 

quantidades de corantes na água, em alguns casos em concentrações menores que 

1 ppm é muito visível e indesejável [101].  

Sob o ponto de vista da saúde do homem vários estudos têm sido realizados 

para verificar seus efeitos nocivos já que esses não são totalmente inofensivos à 

saúde. Os corantes artificiais estão sempre na mira das investigações devido às 

reações adversas que alguns consumidores podem apresentar.  

Devido à grande variedade de substâncias com poder corante, a lista dos 

corantes permitidos em cada país varia bastante. Com o aumento do número de 

compostos com poder corante e sua grande utilização na indústria, tornou-se 

necessário o controle de suas aplicações e surgiu uma maior preocupação com 

possíveis efeitos à saúde humana. Estudos recentes têm mostrado que algumas 

classes de corantes podem ser carcinogênicas e ou mutagênicas [102] 

A tartrazina, também conhecida como acid yellow 23 ou FD+C yellow 5 é um 

corante sintético com fórmula molecular C16H7N4Na3O9S2 e massa molecular 534,4 

g.mol-1. Ela proporciona a cor amarelo limão em alimentos e seu uso mais frequente 

se dá em bala, goma de mascar, gelatina, cosméticos e medicamentos.  

O seu uso é proibido em países europeus como a Noruega e já foi banido na 

Áustria e Alemanha. Estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa desde a 

década de 70 demonstram casos de reações alérgicas a tartrazina como asma, 

bronquite, rinite, náusea, broncoespasmos, urticária e dor de cabeça [18]. 

No Brasil a tartrazina tem uso restrito e é regulado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, a ANVISA. Através da Resolução 340/2002 as empresas 

fabricantes de alimentos que contenham na sua composição esse corante devem 

obrigatoriamente declarar na rotulagem, na lista de ingredientes, o nome do corante 
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por extenso. A tartrazina aparece na rotulagem dos produtos alimentícios com a 

sigla INS 102  [103]. 

Em outubro de 2012, foi aprovado um projeto de lei que obriga a advertência 

sobre reações alérgicas em rótulos de alimentos que contenham a tartrazina. Esse 

projeto agora será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS). 

Em função de todos esses problemas, o tratamento de efluentes contendo 

tais corantes é de grande interesse devido aos impactos prejudiciais nos corpos 

d’água e suas consequências. 

Os efluentes que contém corantes são de difícil tratamento, pois, são 

moléculas recalcitrantes e os métodos convencionais são tecnicamente complicados 

e possuem alto custo, como por exemplo, o tratamento químico para descolorir 

efluentes requer a adição de coagulantes como os sais de ferro, alumínio e 

polieletrólitos, que para implementação prática são muito caros. Quando são 

utilizados tratamentos biológicos, por exemplo, lodos ativados, lagoas de 

estabilização etc, a baixa biodegradabilidade desses contaminantes não permite sua 

remoção eficiente dos efluentes [104]. 

Entre as numerosas técnicas de remoção dos corantes, a adsorção é um dos 

processos mais utilizados e proporciona os melhores resultados visto que pode ser 

utilizada para remover os mais diversos tipos de materiais corantes [19].  

A maior parte dos sistemas comerciais utiliza carvão ativo como adsorvente 

para remoção desse tipo de contaminante uma vez que possui uma excelente 

capacidade adsortiva, mas a difusão de seu uso é muito restrita devido ao seu alto 

custo. Nesse contexto, visando diminuir o custo do tratamento vários estudos têm 

sido feitos na busca de adsorventes alternativos e de baixo custo [19]. 

Atualmente a utilização de adsorventes de baixo custo é reconhecida como 

um método efetivo para a descontaminação da água. Especificamente, a adsorção 

de corantes utilizando adsorventes provenientes do lodo de esgoto tem sido 

bastante estudada. 

Li et. al prepararam e utilizaram carvões ativos provenientes do lodo de 

esgoto para adsorção de azul de metileno e vermelho reativo de soluções aquosas, 

obtendo, respectivamente, como capacidades máximas de adsorção 263 mg.g-1 e 

34,4 mg.g-1 [105]; Gao et. al estudaram a adsorção de amarelo ácido 17 em lodo de 

esgoto granular obtendo como adsorção máxima 133 mg.g-1 [106]; Méndez et. al 
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prepararam e caracterizaram adsorventes provenientes do lodo e verificaram a 

adsorção máxima de 982 mg.g-1 para o corante verde malaquita [78]; Gutiérrez-

Segura, Solache-Ríos e Colín-Cruz pirolisaram lodo de esgoto e estudaram a 

adsorção de índigo carmim obtendo 92,8 mg.g-1 como capacidade máxima de 

adsorção [107] . 

A Tabela 6 apresenta as capacidades adsortivas de tartrazina para alguns 

adsorventes alternativos e para o carvão ativo comercial. 

 

Tabela 6 – Capacidades adsortivas de tartrazina para alguns adsorventes alternativos e para o 

carvão ativo comercial. 

Adsorvente Capacidade adsortiva (mg.g
-1

) Fonte 

Penas de galinha 64,1 [108] 
Pó residual de usina 10,9 [109] 

Resíduo agrícola da soja 23,2 [109] 
Bentonitas 75,4 [110] 
Quitosana 294,1 [111] 

Carvão ativo comercial 121,9 [112] 
 

 

A maior parte dos estudos de adsorção utilizando adsorventes alternativos é 

direcionada à remoção de corantes têxteis, sendo que a remoção de corantes 

alimentícios é raramente investigada [100]. Até o presente momento, nenhum 

trabalho a respeito da adsorção de tartrazina em adsorventes alternativos 

provenientes do lodo de esgoto foi publicado. 

 

3.7 Uso do lodo de esgoto como matéria prima para obtenção de energia 

 

O lodo de esgoto consiste de matéria orgânica que pode ser usada como 

biomassa na produção de energia. Essa forma de utilização é indiscutivelmente uma 

alternativa que deverá ser colocada em prática o tanto quanto possível.  

Este tipo de uso é ainda mais imprescindível quando o lodo não possui as 

características estabelecidas pela legislação para uso na agricultura, e também 

pelas gigantescas quantidades geradas, as quais possivelmente excedem o 

montante necessário para uso agrícola [113, 114]. 

As propriedades do lodo de esgoto são os fatores que mais influenciam no 

seu uso energético, sendo necessária atenção especial para o seu poder calorífico e 

composição.  
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Para uso industrial como combustível o lodo deve possuir aproximadamente 

92% de matéria seca e poder calorífico mínimo de 9 MJ.kg-1. A operação de 

secagem do lodo de esgoto é cara para uma estação de tratamento, mas utilizando 

os gases de sua digestão (biogás) ou até mesmo a energia excedente de uma 

cimenteira, esse método pode ser aceitável [113]. 

O co-processamento do lodo de esgoto em fornos de cimento produz um 

clinquer de cimento, e esta pode ser considerada uma tecnologia interessante em 

termos de disposição e utilização do lodo. Os combustíveis típicos utilizados nessa 

tecnologia são o carvão, óleo pesado e gás natural. Utilizando lodo de esgoto seco 

como combustível alternativo pode-se substituir parte do combustível utilizado 

nesses fornos, além de parte da matéria-prima. Uma tonelada de lodo de esgoto 

pode substituir em torno de 33% de matéria-prima [113]. 

Um empecilho para essa utilização do lodo de esgoto é que ele deve estar 

seco, visto que possui entre 20 a 30% de matéria seca e 70 a 80% de água. Essa 

grande quantidade de água não é adequada para fornos de cimento visto que a 

temperatura para formação do clinquer não será atingida e serão geradas grandes 

quantidades de vapor d’água que irão ultrapassar a capacidade dos mecanismos de 

limpeza de gases dos fornos. 

 

No caso de nenhuma cimenteira estar conjugada ou próxima à estação de 

tratamento de esgoto, a construção de um incinerador na própria estação é uma 

alternativa interessante para o manejo do lodo. A incineração do lodo de esgoto é 

influenciada principalmente pelo seu poder calorífico. O lodo seco possui um poder 

calorífico na faixa de 15 MJ.kg-1 [115]. No entanto após prensagem, ainda úmido, 

possui poder calorífico inferior muito baixo; assim sendo sua secagem é um fator 

chave. 

Entre outros processos estão os termoquímicos, pirólise e gaseificação, que 

visam valorizar o conteúdo energético do lodo enquanto minimizam os impactos 

ambientais para cumprir o que é estabelecido pela legislação. Esses processos 

ainda estão em um estágio experimental, são caros e complexos. No entanto são 

mais eficientes do que a combustão e ou incineração e permitem a geração de calor 

e energia através de cogeração.  
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Na pirólise ocorre a conversão do resíduo em energia útil ou em produtos 

químicos com valor agregado, que podem ser sólidos (carbono sólido e cinzas), 

líquidos (hidrocarbonetos, compostos aromáticos etc) e gasosos (hidrogênio, 

metano, monóxido e dióxido de carbono etc). Todos esses três tipos de produtos 

podem ser utilizados como biocombustíveis [114]. 

O produto líquido gerado na pirólise possui em torno de 30 a 40% de água, 

sendo o restante uma porção orgânica com alto poder calorífico (22,4 a 28 MJ.kg -1) , 

o maior dentre todos os produtos da pirólise do lodo de esgoto [114]. Esse poder 

energético é comparável ao de alguns combustíveis convencionais e o seu potencial 

de utilização para produção de energia não pode ser ignorado, tanto na forma 

natural ou após tratamento e geração de combustíveis mais convenientes. 

O produto sólido da pirólise do lodo de esgoto possui poder calorífico superior 

que pode variar de 5 a 21 MJ.kg-1. Valores menores a 5 MJ.kg-1 fazem desse 

produto um material não atrativo para incineração ou qualquer outro tipo de 

valorização energética. Além disso, a alta concentração de metais pesados nesse 

material implicará em maiores custos de tratamento [116]. 

Já o produto gasoso da pirólise do lodo de esgoto possui poder calorífico que 

pode variar de 5 a 36 MJ.kg-1. Alguns pesquisadores propõem a utilização desses 

gases visando fornecer calor para o próprio processo ou para promover a secagem 

do lodo.  

Na gaseificação o conteúdo carbonáceo do lodo de esgoto é convertido em 

gases combustíveis e cinzas em uma atmosfera redutora [114]. Os gases gerados 

são de alta qualidade e podem ser queimados posteriormente para geração de 

energia ou também para produção de calor visando à secagem do lodo de esgoto.  

  

Na literatura inúmeros trabalhos têm estudado as características de lodos de 

esgoto e o seu uso visando aproveitar seu potencial energético. Dweck et. al 

apresentaram uma metodologia para quantificação do poder calorífico do lodo, 

utilizando técnicas de análise térmica, obtendo valores próximos de  17 MJ.kg-1 

[117]. 

Horttanainen et. al analisaram teoricamente o desempenho da geração de 

calor e energia em uma unidade de combustão de lodo de esgoto do ponto de vista 

técnico, econômico e ambiental, e o compararam com outras tecnologias de 
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tratamento do lodo [118]; Chen et. al desenvolveram um método de combustão do 

lodo de esgoto para tornar sua parte orgânica em material combustível e 

constataram um poder calorífico em torno de 21 MJ.kg-1 [119]; Kwon et. al 

mostraram a possibilidade de reaproveitar a porção lipídica do lodo de esgoto 

visando produção de biodiesel por transesterificação, alcançando grau de conversão 

de 98% [120]. 

 

3.8 Análises Térmicas 

 

 O termo análise térmica abrange um grupo de técnicas, através das quais 

uma propriedade de uma substância e ou de seus produtos de reação é medida em 

função da temperatura, enquanto a substância é submetida a uma programação 

controlada de temperatura [121]. 

Os métodos termoanalíticos começaram a ser investigados a partir do final do 

século XIX e foram os primeiros métodos analíticos a serem utilizados pelo homem 

ao observar a ação do fogo sobre diversos materiais como os cerâmicos, vidros, 

metais etc. 

Embora a termodinâmica e as técnicas de medição de temperatura já 

estivessem estabelecidas desde a metade do século XIX, a análise térmica evoluiu 

lentamente. Os primeiros trabalhos foram resultados de esforços isolados de 

pesquisadores que utilizavam protótipos por eles mesmos construídos [122]. 

Mundialmente os primeiros equipamentos que foram comercializados datam dos 

anos 60, e no Brasil, o primeiro trabalho publicado foi na área de metalurgia em 

1947 [123]. 

 Nos dias atuais a instrumentação analítica atingiu elevadíssimo grau de 

sofisticação e popularizou-se em função de aplicações práticas crescentes. O 

desenvolvimento da instrumentação termoanalítica vem se caracterizando pela 

combinação de métodos térmicos com outras técnicas como, por exemplo: difração 

de raios x, microscopia, espectroscopia no infravermelho, cromatografia em fase 

gasosa e espectrometria de massa. 

A análise térmica tem seu campo de atuação muito amplo, sendo utilizada em 

estudos como os de estabilidade e decomposição térmica, catálise, corrosão de 

metais, transições vítreas e cristalinas, determinação de entalpia, determinação de 
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pureza, cinética de reação, adsorção/dessorção, desidratação, propriedades 

térmicas e mecânicas como expansão, amolecimento, diagramas de fase etc. 

Essas técnicas também podem ser utilizadas para estudo de diversos 

materiais como os orgânicos, inorgânicos, argilas, farmacêuticos, solos, metais, 

sabões, carvões, combustíveis, alimentos, petroquímicos, materiais de construção, 

polímeros, resíduos em geral etc. 

Algumas das principais técnicas termoanalíticas estão resumidas na Figura 9. 

 

 

Figura 9 – Algumas das principais técnicas termoanalíticas. 

Fonte: Modificado de [124]. 

 

Dependendo da maneira na qual a temperatura é controlada, a análise 

térmica pode ser classificada em [123]: 

 Isotérmica: aquela na qual a temperatura (T) é constante; 

 Dinâmica: aquela onde a temperatura varia com tempo (t) de acordo com uma 

razão de aquecimento  β .  esse caso temos  T   T0   β.t, onde T0 é a 

temperatura inicial da análise; 

 Modulada: esse tipo é uma variação especial do modo dinâmico na qual a 

variação da temperatura com o tempo é caracterizada por uma frequência (w) 

e uma amplitude (A) [125]. Neste caso: T = T0   β.t   A.sen wt . 

 

Ocasionalmente a utilização de mais de uma técnica termoanalítica é 

aconselhável a fim de responder completamente e não deixar dúvidas quanto a 

problemas específicos. 
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3.8.1 Termogravimetria (TG) e Termogravimetria Derivada (DTG) 

 

 A termogravimetria é uma técnica na qual a massa de uma substância é 

medida em função da temperatura ou tempo, enquanto a substância é submetida a 

uma programação controlada de temperatura. A Figura 10 apresenta uma 

configuração básica de um equipamento de análise térmica. 

 

 

Figura 10 – Configuração básica de um equipamento de análise térmica. 

Fonte: Modificado de [125]. 

 

 Os componentes fundamentais dos equipamentos modernos de análise 

térmica são: balança, forno, suporte para a amostra, sensor de temperatura, 

programador de temperatura do forno, sistema registrador e controle da atmosfera 

do forno. 

 A balança é a parte mais importante para o sistema TG/DTG. Ela permite o 

registro contínuo da massa de amostra ainda presente. As balanças mais modernas 

possuem pequena influência da vibração, tem alta sensibilidade e pequena flutuação 

térmica. 

 Os fornos mais modernos são elétricos e operam em faixas específicas de 

temperatura que compreende a faixa desde temperaturas ambientes a 2800°C. Os 

fornos projetados para faixas de temperatura muito altas normalmente tem 

desempenho insatisfatório quando utilizados a baixa temperatura como, por 
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exemplo, 300°C. Na sua construção os fornos podem estar situados acima, abaixo e 

no mesmo nível da balança [124]. 

O cadinho para suporte da amostra deve ser escolhido baseado na amostra 

que será utilizada e na temperatura máxima que ela irá ser submetida. Os materiais 

mais comuns utilizados em sua confecção são: platina, alumina, quartzo, alumínio 

etc.  

O programador de temperatura controla a razão de aquecimento (°C.min-1) do 

forno. Como em análise térmica, em geral, emprega-se aquecimento a razão 

constante, o programador deve ser capaz de realizar uma programação linear [122]. 

O controle de atmosfera permite modificar o gás que circunda a amostra, 

permitindo que se trabalhe com atmosferas estáticas ou dinâmicas em vazões 

específicas (mL.min-1) determinadas pelo usuário. 

Os sistemas registradores utilizados atualmente são através de computadores 

os quais fazem aquisição e salvam os dados das análises. O registro é a curva TG 

ou termogravimétrica, onde no eixo das ordenadas é apresentada a massa 

percentual (%) e no eixo das abcissas a temperatura ou tempo [124].   

A curva TG mostra apenas transformações com variação de massa, e permite 

obter dados que podem ser utilizados em análises quantitativas. 

  

Na termogravimetria derivada (DTG), a derivada da curva TG em relação ao 

tempo (
dm

dt
) é registrada em função da temperatura ou tempo. 

São obtidas curvas que correspondem à derivada primeira da curva TG, nas 

quais existem picos que delimitam áreas proporcionais às alterações de massa 

sofrida pela amostra. Esses picos auxiliam na identificação de cada etapa de perda 

de massa [126].  

As curvas DTG auxiliam na indicação com exatidão das temperaturas que 

correspondem ao início e fim de cada transformação e o instante onde a velocidade 

de reação é máxima. Os picos DTG permitem identificar as sucessões de reações às 

quais, muitas das vezes, não são facilmente visualizáveis pelas curvas TG. 

A Figura 11 apresenta uma exemplificação das curvas TG e DTG. 
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Figura 11 – Curvas TG e DTG para o Oxalato de Cálcio (CaC2O4) analisado em atmosfera de 

nitrogênio. 

 

3.8.1.1 Termogravimetria acoplada à Espectrometria de Massa (TG – MS) 

 

 Um grande número de técnicas analíticas como a cromatografia gasosa, 

espectroscopia do infravermelho por transformada de Fourier e espectrometria de 

massa, e em alguns casos a combinação de mais de uma delas são utilizadas 

acopladas aos equipamentos de TG.  

Para análise de gases a espectrometria de massas é a escolha preferida da 

maior parte dos usuários das técnicas termoanalíticas em razão de suas vantagens 

como a alta especificidade, sensitividade, resposta rápida, baixos limites de 

detecção de massas e a múltipla capacidade de identificação de íons [127, 128]. 

A técnica de TG – MS permite simultaneamente acompanhar a massa de uma 

substância e determinar os componentes dos gases por ela liberados em função da 

temperatura ou tempo, enquanto a substância é submetida a uma programação 

controlada de temperatura. 

Nesse sistema o equipamento de análise térmica é acoplado ao 

espectrômetro de massas através de um capilar. O espectrômetro opera no vácuo 

elevado, e desse modo, apenas 1% do gás proveniente do equipamento de análise 

térmica é passado no espectrômetro de massa. Caso não, o vácuo deixaria de 

existir. Apesar de muito pequena, essa quantidade é adequada visto que o 

espectrômetro é altamente sensível. O gás restante do equipamento de análise 

térmica é enviado a um tubo de coleção [129]. 
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Para evitar a condensação de produtos, o capilar é geralmente mantido a 

aproximadamente 200°C. A diferença de pressão entre o aparelho (geralmente na 

pressão atmosférica), e o espectrômetro (no vácuo elevado) faz com que o gás 

efluente seja sugado e seguidamente analisado. 

Os três passos básicos envolvidos em uma análise de espectrometria de 

massas são a ionização, análise das massas e a detecção[130]. 

A ionização consiste em converter, sob vácuo, moléculas ou átomos da 

amostra em espécies iônicas gasosas.  Esse passo requer a adição de elétrons ou 

prótons, fazendo com que o excesso de energia transferida quebre a molécula em 

fragmentos característicos[131]. 

 No vácuo, o analisador de massas separa e analisa os íons das moléculas e 

seus fragmentos de acordo com seu sinal m/z (massa/carga). Por último na 

detecção, a corrente iônica gerada devido à separação dos íons por massa é 

medida, amplificada e mostrada na forma de um espectro de massas [131]. Tanto a 

ionização quanto a análise das massas são realizadas no vácuo com intuito de que 

os íons se movam livremente sem se colidirem ou interagirem com outras espécies. 

 De modo geral a utilização da TG – MS aumenta o conteúdo de informações 

que podem ser obtidas como, por exemplo, a identificação da composição de 

misturas complexas de gases produzidas da decomposição de diferentes tipos de 

amostras. No entanto, sua utilização é limitada pelo alto custo dos equipamentos 

[132]. 

 

3.8.2 Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

 A análise térmica diferencial é uma técnica onde os valores das temperaturas 

de uma amostra e de um material de referência são medidos continuamente e, à 

medida que ambos vão sendo aquecidos ou resfriados registra-se a diferença entre 

a temperatura da referência, Tr, e a da amostra, Ta, ou seja (Tr-Ta), em função da 

temperatura ou tempo [126]. 

Conforme o programa de aquecimento ou resfriamento, as temperaturas da 

amostra e da referência se mantêm iguais até o momento em que ocorre alguma 

alteração física ou química na amostra. Se a reação é exotérmica, a amostra irá 

liberar calor, ficando por um determinado período de tempo com uma temperatura 



 

52 
 

maior que a da referência. Da mesma maneira, se a reação por endotérmica, a 

temperatura da amostra será menor que a da referência. 

 Mudanças como a fusão, solidificação etc, são registradas sob a forma de 

picos, caracterizados por um deslocamento da linha base. O registro da curva DTA é 

dado com a temperatura ou tempo no eixo das abcissas, e a diferença de 

temperatura na ordenada. 

 Nas curvas DTA em geral o pico para cima indica evento exotérmico e pico 

para baixo, o endotérmico. Em alguns tipos de aparelhos ocorre a situação contrária, 

sendo recomendado verificar a convenção no próprio gráfico emitido pelo 

equipamento para iniciar uma interpretação.  

 Um pico DTA corresponde à somatória dos vários efeitos térmicos, 

endotérmicos ou exotérmicos, que podem ter ocorrido com a amostra. O sinal DTA é 

proporcional à taxa de energia que é consumida ou liberada por unidade de tempo 

no processo. Em consequência, a área do pico DTA também é proporcional a 

energia consumida ou liberada durante a transformação [123]. 

A análise DTA, é afetada por inúmeros parâmetros experimentais e 

consequentemente, as curvas de uma amostra obtidas em diferentes aparelhos ou 

com diferentes tipos de cadinhos poderão apresentar diferenças entre si no que diz 

respeito à forma e temperatura dos picos. Por outro lado, as curvas obtidas por 

qualquer tipo de instrumento moderno são bastante reprodutíveis, e utilizando 

substâncias padrão, as áreas dos picos das curvas DTA poderão ser relacionadas 

com seus calores de reação.  

A Figura 12 apresenta uma exemplificação de curva DTA a qual é 

apresentada em conjunto com uma TG. 
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Figura 12 – Curvas TG e DTA para o Oxalato de Cálcio (CaC2O4) analisado em atmosfera de 

nitrogênio. 

  

 Praticamente qualquer tipo de fenômeno químico ou físico que promova 

efeitos térmicos poderá ser detectado por essas curvas, cuja aplicação ocorre em 

diversos setores da química [126]. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A Figura 13 mostra as etapas da metodologia utilizada nesta Tese. Os termos 

apresentados entre parênteses representam as nomenclaturas utilizadas para as 

amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Etapas da metodologia. 

Coleta do lodo de esgoto 

 
Coleta realizada na Estação de 

Tratamento de Efluentes de Barueri 

diretamente das placas dos filtros 

prensa 

Lodo coletado 
(S1) 

Preparo do lodo de esgoto 

 
Secagem a 110°C até peso constante 

Maceração do lodo 

Passagem por peneira ABNT 200 

 

Lodo peneirado 

(S2) 

Coques de lodo 

(C0) – Produzido pela pirólise 

de S2 até 500°C 

(C30) – Produzido pela pirólise 

de S2 até  00°C por  0’ 

(C60) – Produzido pela pirólise 

de S2 até  00°C por  0’ 

(C120) – Produzido pela pirólise 

de S2 até  00°C por 120’ 

(C180) – Produzido pela pirólise 

de S2 até  00°C por 1 0’ 

 

Co-processamento em cimenteiras 

Resíduo contaminado  

Utilização como 

matéria-prima 

componente na 

produção de 

produtos cerâmicos 

Carvão 

ativo 

comercial 

Tratamento térmico preliminar 

Quantificação da quantidade de coque 

produzida por faixa de temperatura e 

identificação de que a temperatura de 

máxima formação de coque é 500°C 

 

Incineração 

Tratamento térmico visando gerar 

H2O, CO2 e cinzas 

Uso como material adsorvente 

Adsorção de fenol e tartrazina 

Obtenção das concentrações de 

equilíbrio por Carbono Orgânico Total 

Isotermas de Langmuir e Freundlich 

Obtenção dos diagramas de fase 

pseudo-ternários 

Comparação com carvão ativo 

comercial 

Caracterização 

TG/DTG/DTA/TG/MS 

Carbono, hidrogênio e nitrogênio 

Fluorescência de raios X 

Difração de raios X 

Área superficial 

Tamanho e volume dos poros 

Microscopia eletrônica de varredura 

Pirólise 

Tratamento térmico em atmosfera 

inerte a 500°C por diferentes períodos 

de tempo 

Uso como material combustível 

Obtenção do poder calorífico inferior 

por análises DTA com metais padrões 

(índio e alumínio) e safira 

Obtenção do poder calorífico superior 

por bomba calorimétrica 

Comparações 

Cinzas 

Pirólise em escala semi-piloto 

Quantificação das frações sólida, 

líquida (bio-óleo) e gasosa 

resultantes da pirólise de S2 
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4.1 Coleta e preparo do lodo de esgoto 

 

 Neste trabalho foi utilizado o lodo de esgoto proveniente da Estação de 

Tratamento de Esgotos (ETE) de Barueri, localizada na Região Metropolitana de 

São Paulo. O lodo foi coletado na estação de tratamento diretamente das placas do 

filtro prensa. 

Considerando que devido a fatores naturais e acidentais os lodos de esgoto 

são resíduos que podem conter metais pesados, compostos orgânicos persistentes 

e patógenos em concentrações nocivas à saúde e ao meio ambiente [41], eles são 

classificados como resíduos tipo I, ou seja, apresentam periculosidade [133], logo 

sua coleta foi realizada utilizando aparato necessário para evitar contato com o 

mesmo. 

 Após a coleta ele foi seco em estufa a 110°C até peso constante, sendo em 

seguida macerado em moinho de bolas e então peneirado até 100% passante em 

peneira ABNT 200. A Figura 14 apresenta a amostra de lodo de esgoto coletada 

(S1) e a de lodo já preparada (S2). 

 

 

Figura 14 – Amostra de lodo de esgoto coletada (S1) e preparada (S2). 

 

 Como o lodo de esgoto é um material muito heterogêneo, ele foi macerado e 

peneirado visando diminuir o tamanho de suas partículas e aumentar sua superfície 

de contato, tornando a amostra mais homogênea e consequentemente mais 

representativa [125]. 
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4.2 Processamentos térmicos preliminares 

 

 Visando analisar o processo de pirólise e otimizar a produção de material 

adsorvente (coque) utilizando a amostra S2, foi desenvolvida por análise térmica 

uma metodologia para estimar a quantidade de coque formada em função da 

temperatura. 

 Inicialmente foram feitas três análises térmicas de amostras na ordem de 6,5 

mg em atmosferas de ar e nitrogênio, utilizando como parâmetros uma razão de 

aquecimento de 10°C.min-1 da temperatura ambiente até 1000°C e vazão de 100 

mL.min-1 de gás. 

Para estimar a quantidade de coque, partiu-se do princípio de que à medida 

que é aumentada a temperatura “T”, o lodo (S2) analisado em atmosfera de ar perde 

água residual e outros produtos resultantes da decomposição de materiais 

inorgânicos, a decomposição e queima dos materiais orgânicos é completa, 

sobrando como massa residual, nas cinzas, apenas os óxidos inorgânicos no final 

da análise térmica [117, 134].  

O lodo (S2) analisado em atmosfera de nitrogênio, à medida que é 

aumentada a temperatura, perde os mesmos produtos do caso anterior, só que 

nesse caso os orgânicos são pirolisados formando coque como material carbonáceo 

residual de sua decomposição térmica. A massa de coque formada numa dada 

temperatura “T” foi então estimada pela diferença entre as massas residuais das 

análises em nitrogênio e ar na temperatura T. 

Através dessa metodologia é conhecida a quantidade de coque em função da 

temperatura durante a pirólise de S2, obtendo-se então a temperatura de sua 

máxima formação. 

 

4.3 Pirólises do lodo de esgoto para obtenção dos materiais adsorventes 

  

 Os experimentos de pirólise foram realizados colocando 15 g de S2 em um 

recipiente cerâmico, o qual foi colocado em um forno elétrico da marca QUIMIS, 

modelo Q318S. Para manter uma atmosfera inerte durante o processo, uma tampa 

cerâmica com um pequeno furo cobriu o recipiente cerâmico para possibilitar a saída 

dos gases, gerando uma atmosfera o mais inerte possível sobre a amostra. 
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 A amostra S2 foi primeiramente pirolisada até 500°C, temperatura em que se 

verificou na etapa anterior haver máxima formação de coque [135], formando um 

produto pirolisado (C0) contendo coque junto a outros sólidos. Com o objetivo de 

estudar a influência do tempo de pirólise a 500°C na formação do coque, S2 foi 

pirolisado até essa temperatura e mantido na mesma por 30, 60, 120 e 180 minutos, 

formando quatro diferentes produtos de pirólise, identificados como C30, C60, C120 

e C180. A Figura 15 apresenta esses produtos. 

 

 

Figura 15 – Produtos pirolisados (contendo coque) produzidos pela pirólise de S2 a 500°C por 

diferentes períodos de tempo. 

 

Da Figura 15 pode ser visto que como o tempo de pirólise a 500°C aumentou, 

a cor resultante do material variou de preto (C0) para um aspecto acinzentado na 

amostra C120, indicando uma progressiva diminuição da quantidade de coque e na 

amostra C180 um aspecto marrom, o que indica aparentemente uma ausência de 

coque. 

Para obter quantidades suficientes de cada tipo de produto pirolisado visando 

seus subsequentes usos na caracterização e ensaios de adsorção, as pirólises de 

S2 foram repetidas vinte vezes para cada período de pirólise a 500°C e após as 

pirólises os produtos pirolisados foram armazenados em frascos, os quais foram 

fechados e identificados. 
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4.4 Caracterizações 

 

 As técnicas de caracterização a seguir foram utilizadas para as amostras: S2, 

C0, C30, C60, C120 e C180. 

 

4.4.1 Análises Térmicas 

 

As análises térmicas foram realizadas em um equipamento TG-DTA 

simultâneo da TA Instruments, modelo SDT Q600, de propriedade do Departamento 

de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

As amostras da ordem de 10 mg foram colocadas em cadinhos de platina e 

como parâmetros de análise utilizaram-se: razão de aquecimento de 20°C.min-1 da 

temperatura ambiente até 1000°C e ar, na vazão de 100 mL.min-1 como gás de 

purga. O programa da TA Instruments forneceu as curvas termogravimétricas (TG), 

derivada termogravimétrica (DTG) e de análise térmica diferencial (DTA). 

 

4.4.1.1 Análise Térmica em base calcinada 

 

 Por procedimento padrão do equipamento, as curvas de análise térmica são 

obtidas em relação à massa inicial da amostra. Como S2, C0, C30, C60, C120 e 

C180 têm diferentes composições iniciais, os respectivos dados da TG e DTG em 

base as respectivas massas iniciais não podem ser utilizados diretamente para 

correlacionar suas perdas de massa. No entanto, uma vez que as composições 

calcinadas em ar das amostras S2, C0, C30, C60, C120 e C180 são praticamente as 

mesmas, para fazer essas correlações, suas curvas ou dados devem ser 

recalculados em base calcinada [136]. 

 Para transformar um valor de massa residual Mi, de uma curva TG de uma 

amostra i, medida em base a sua massa inicial para a respectiva massa calcinada, 

Mc, a eq. (9) foi utilizada: 

 

Mc Mi (100 Mci⁄ )               (9) 
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Onde Mci é a massa calcinada residual da amostra. Esse valor foi obtido da 

curva TG da amostra em base a sua massa inicial. Para transformar os valores das 

curvas DTG e DTA obtidos em base a massa inicial para a massa calcinada, o 

mesmo fator de transformação (100/Mci) foi aplicado. 

 Como já dito anteriormente, as massas calcinadas das amostras pirolisadas 

em ar possuem praticamente a mesma composição que a amostra calcinada S2, 

que é a composição dos óxidos presentes nas cinzas. Supondo que a massa 

calcinada de S2 seja “ ”, ela representa  % da massa inicial de S2. Então, visando 

também ter uma mesma base de comparação, porém de mais fácil uso e 

compreensão, todos os resultados em base calcinada foram transformados na base 

a massa inicial de S2, multiplicando-os por (X/100). 

 Para S2 e seus respectivos produtos pirolisados foram realizadas duas 

análises em atmosfera de ar, durante as quais seus respectivos coques queimaram 

completamente, restando em suas massas calcinadas apenas os óxidos inorgânicos 

[117, 134]. 

 

4.4.1.1.1 Exemplo de cálculo de Análise Térmica em base calcinada 

 

Para melhor entendimento desse cálculo, a seguir será exemplificado como 

calcular em base calcinada as análises térmicas para as amostras S2 e C180 para 

em seguida fazer sua comparação. Vamos utilizar a amostra S2 como referência. 

A Figura 16 apresenta as curvas TG em ar para as amostras S2 e C180 em 

base a massa inicial de cada uma. 

 

 

Figura 16 – Curvas TG em ar para S2 e C180 em base as suas massas iniciais. 

S2 C180 
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Inicialmente verifica-se pela Figura 16 que S2 e C180 possuem 

respectivamente como massas calcinadas residuais os valores de 42,83% e 81,20%. 

Como 42,83% em base a massa inicial de S2 e 81,20% em base a massa 

inicial de C180 equivalem a 100% de massa calcinada, podemos calcular qualquer 

valor em base a massa inicial de S2 ou de C180, as quais são conhecidas, em base 

a sua respetiva massa calcinada através da eq. (9) ou por regra de três, conforme 

mostrado abaixo: 

 

 Para S2: 

Valor em base a massa inicial da amostra Valor em base a massa calcinada da amostra 

  42,83%          100% 

   Valor “m” da curva TG corresponde a          Mc 

 

Supondo um “m” igual a 100%, a massa calcinada será de: 233,4%. Ou seja, 

a massa inicial de S2, representa 233,4% de sua massa calcinada.  

 

 Para C180: 

Valor em base a massa inicial da amostra Valor em base a massa calcinada da amostra 

  81,20%          100% 

   Valor “m” da curva TG corresponde a                                Mc 

 

Supondo “m” igual a 100% a massa calcinada será de  123,2%. Ou seja, no 

caso de C180, sua massa inicial representa 123,2% de sua massa calcinada. 

 

Aplicando-se esses cálculos a todos os pontos das respectivas curvas TG em 

base à massa inicial, a Figura 17 apresenta as curvas TG em ar para S2 e C180 em 

base a massa calcinada respectiva, explicitando os valores calculados acima. 
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Figura 17 – Curvas TG em ar para S2 e C180 em base as suas massas calcinadas. 

  

Como a massa calcinada de S2 é de 42,83% de sua massa inicial, e que essa 

possui praticamente a mesma composição que a massa calcinada de C180, visando 

ter a mesma base de comparação, todos os resultados em base calcinada foram 

transformados em base a massa inicial de S2 (referência) do seguinte modo: 

 

 Para S2 

Valor em base a massa calcinada da amostra  Valor em base a massa inicial de S2 

        100%                                              42,83% 

      Valor “m” da curva TG corresponde a              MS2 

 

Supondo um “m” igual a 233,4%, o valor de MS2 será de: 100%.  

Supondo um “m” igual a 100%, o valor de MS2 será de: 42,83%. 

 

 Para C180: 

Valor em base a massa calcinada da amostra  Valor em base a massa inicial de S2 

                   100%              42,83% 

       Valor “m” da curva TG corresponde a                         MS2 

 

Supondo “m” igual a 123,2%, o valor de MS2 será de: 52,75%. 

Supondo um “m” igual a 100%, o valor de MS2 será de: 42,83%.  

 

Aplicando esse cálculo a todos os pontos das curvas TG em base calcinada, 

a Figura 18 apresenta as curvas TG em ar para S2 e C180 em base a massa inicial 

de S2, explicitando os valores calculados acima. 

S2 C180 
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Figura 18 – Curvas TG em ar para S2 e C180 em base a massa inicial de S2. 

  

Com todas as curvas TG na mesma base, podemos colocá-las em um mesmo 

gráfico facilitando assim a comparação. A Figura 19 apresenta a superposição das 

curvas TG em ar de S2 e C180 em base a massa inicial de S2. 

 

 

Figura 19 – Superposição das curvas TG em ar de S2 e C180 em base a massa inicial de S2. 

 

 Deste modo, utilizando a mesma base de comparação, isto é, a massa inicial 

de S2, pode-se dizer que o produto pirolisado C180 perde bem menos massa 

durante a queima visto que possui massa inicial muito menor que S2. 

S2 C180 
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4.4.1.2 Termogravimetria acoplada à espectrometria de massas (TG-MS) 

 

As análises de TG-MS foram realizadas no Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo utilizando a termobalança STA 409 PC Luxx, da 

NETZSCH, para a análise simultânea de TG/DSC, sendo este equipamento 

acoplado ao detector QMS 403C Aëolos, para identificação dos gases liberados da 

amostra. 

Amostras de massa da ordem de 10 mg foram colocadas em cadinhos de 

alumina e como parâmetros de análise utilizaram-se: atmosfera de ar ou nitrogênio 

numa vazão de 100 mL.min-1 e razão de aquecimento de 20°C.min-1 da temperatura 

ambiente até 1000°C. Os dados gerados foram tratados utilizando o programa 

OriginPro 8.5 da OriginLab Corporation. 

 

4.4.2 Análise Elementar – Carbono, Hidrogênio e Nitrogênio 

 

 Os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio para cada amostra foram 

determinados por análise elementar (CHN) utilizando um equipamento LECO, 

modelo CHN 1000 com amostrador automático de propriedade da Central Analítica 

do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. 

 

4.4.3 Fluorescência de Raios X 

 

A análise por fluorescência de raios X (FRX) para o lodo S2 foi realizada no 

Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica no 

laboratório de caracterização tecnológica. Foi utilizado um espectrômetro por 

fluorescência de raios X Axios Advanced, marca PANalytical. 

Os teores percentuais de óxidos foram determinados por análise feita após 

perda ao fogo a 1050°C por 1 hora. Utilizando os teores dos óxidos dos metais 

pesados identificados, foi calculada a concentração de cada um desses elementos e 

verificada a possiblidade de sua utilização de S2 na agricultura, levando em 

consideração os parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 375 de 

2006. 
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4.4.4 Difração de Raios X 

 

 As análises por difração de raios X (DRX) foram realizadas no Departamento 

de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica no laboratório de 

caracterização tecnológica. Foi utilizado um difratômetro  A alytical, modelo  ’ ert 

  O com detector  ’Celerator. As condições de operação foram  radiação de Cu-K, 

potência de 45 Kv x 40 mA, com varreduras feitas no intervalo de 2θ de  ° para  0°.  

As identificações das fases cristalinas foram realizadas comparando os 

difratogramas das amostras com difratogramas padrões das bases de dados do 

PDF2 ICDD-International Centre for Diffraction Data 2003 e PAN-ICSD-Inorganic 

Crystal Structure Database PANalytical 2007. 

 

4.4.5 Área superficial 

 

 Os testes de área superficial das amostras foram realizados no Loker 

Hydrocarbon Research Institute na University of Southern California (USC) em Los 

Angeles, USA. Para essas análises foi utilizado o equipamento Nova 2200e Surface 

Area & Pore Size Analyzer da Quatachrome Instruments.  

 Utilizou-se o modelo de Brunauer-Emmet-Teller (B.E.T) onde a medida da 

área superficial baseou-se na adsorção física de nitrogênio (adsorbato) em uma 

célula que continha o material adsorvente com massa conhecida.  

A isoterma foi determinada pela introdução de pressões conhecidas de gás 

nitrogênio na célula e pela medida da quantidade de gás adsorvido em função da 

pressão no sistema que foi mantido a temperatura constante de 77 K e submetido a 

uma pressão relativa (P/P0) de 0,3. Através da isoterma calculou-se o volume de 

nitrogênio necessário para saturar a superfície com uma monocamada e, logo após, 

utilizando a eq. (2), do item 3.5.2, calculou-se a área superficial.  

Esses cálculos foram realizados pelo aparelho o qual forneceu diretamente os 

valores das áreas superficiais. 

 

4.4.6 Tamanho e volume dos poros 

As análises de tamanho, volume dos poros e curva de distribuição de 

tamanho dos poros para cada produto de pirólise, foram realizadas no Loker 
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Hydrocarbon Research Institute na University of Southern California (USC) em Los 

Angeles, USA, sendo utilizado o equipamento Nova 2200e Surface Area & Pore Size 

Analyzer da Quatachrome Instruments.  

As curvas de distribuição de tamanho dos poros foram obtidas pelo método 

DFT utilizando os mesmos parâmetros, logo as mesmas isotermas foram calculadas 

nos ensaios de área superficial. 

 

4.4.7 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 As imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram obtidas no 

laboratório da Central Analítica do Instituto de Química / USP com utilização de um 

microscópio eletrônico de varredura de emissão de campo da marca JEOL modelo 

JSM-7401F.  

As amostras sem cobertura metálica foram colocadas em uma fita de cobre e 

observadas no MEV aplicando-se um potencial na faixa de 1 kV a 5 kV em filamento 

de tungstênio, detector LEI, distância ao detector na faixa de 7,2 mm a 7,6 mm, 

obtendo imagens com várias ampliações. 

 

4.5 Uso dos produtos de pirólise do lodo de esgoto e do carvão ativo 

comercial como material adsorvente de fenol e tartrazina em meio 

aquoso 

 

 A metodologia descrita a seguir foi executada quatro vezes, sendo utilizada 

para adsorção dos poluentes, fenol e tartrazina, em meio aquoso, empregando como 

materiais adsorventes os produtos de pirólise de S2 e carvão ativo comercial puro 

em pó, da marca VETEC. 

 

Inicialmente foram preparadas soluções aquosas de com concentrações 

iniciais de 1000, 800, 600, 400 e 200 mg.L-1 de poluente . Também foi preparado um 

ensaio em branco com a água destilada usada, para descontar possíveis 

interferências que pudessem ocorrer. 

Em seguida foram adicionados 10 g de material adsorvente em alíquotas de 

210 g de cada solução aquosa de poluente preparada, seguido de agitação em 
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temperatura constante de 25°C por 1 hora. Após 24 horas de repouso as misturas 

foram homogeneizadas utilizando agitação a 25°C por 1 hora e após novamente 24 

horas de repouso, as misturas foram colocadas em cubetas e centrifugadas a 3500 

rpm por 20 minutos. 

Na fase líquida resultante da centrifugação foram feitas determinações de 

Carbono Orgânico Total (COT) utilizando um equipamento Shimadzu, modelo TOC 

5000A para obter as respectivas concentrações residuais de poluente no equilíbrio.  

As quantidades de poluente em cada solução foram obtidas multiplicando os 

resultados obtidos por COT pela razão entre a massa de um mol de poluente e a 

sua correspondente massa de carbono. As eq. (10) e (11) foram utilizadas: 

 

CeqLf
  COT (   2⁄ )                (10) 

 

CeqLt
  COT (   , 1 2,2⁄ )               (11) 

 

Onde CeqLf
 e CeqLt

 são respectivamente as concentrações residuais (mg.L-1) 

de fenol e tartrazina em cada solução no equilíbrio. 

A quantidade de poluente adsorvida por cada material adsorvente foi 

calculada da diferença entre as concentrações iniciais e em equilíbrio, em mg.L-1 de 

solução. Este valor multiplicado pelo volume inicial de solução e dividido pela massa 

de material adsorvente utilizada forneceu a massa de poluente adsorvida por massa 

do material adsorvente. 

 

4.5.1 Cálculo das Isotermas 

 

 As análises dos resultados dos experimentos de adsorção dos poluentes 

pelos materiais adsorventes foram realizadas pelo uso das isotermas de Langmuir e 

Freundlich. Esses modelos são amplamente utilizados para fornecer dados para 

aplicações em tratamento de água e esgoto [137, 138]. 

 A equação de Langmuir é dada pela eq. (6): 

 

CeqS 
b.CeqL.CeqSM  

1 b.CeqL
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 Onde: 

CeqS = concentração de equilíbrio do poluente na fase sólida (mg.g-1); 

CeqL = concentração de equilíbrio do poluente na fase líquida (mg.L-1); 

CeqSMÁX = capacidade máxima de adsorção de poluente pelo adsorvente, 

sendo atingida quando o grau de cobertura é igual a 1 (mg.g-1); 

b = constante de equilíbrio de adsorção para distribuição das espécies entre a 

superfície e a fase líquida (L.mol-1). 

 Revertendo os termos da eq. (6) e multiplicando-os pela CeqL, tem-se a forma 

linear da equação de Langmuir a qual é dada pela eq. (12). 

 

CeqL

CeqS

 
1

b.CeqSM  

 
CeqL

CeqSM  

                12  

 

 Considerando (
CeqL

CeqS
) como variável dependente e CeqL como variável 

independente, os valores de b e CeqSMÁX são obtidos, onde (
1

b.CeqSM  
 ) é o 

coeficiente linear e (
1

CeqSM  
) é o coeficiente angular da reta. 

A equação de Freundlich é dada pela eq. (8): 

 

CeqS  f.CeqL

1

n                    

 

Onde: 

kf = constante empírica de Freundlich que caracteriza a capacidade de 

adsorção (mol.g-1); 

nF = n° adimensional, outra constante empírica de Freundlich que caracteriza 

a intensidade  e a espontaneidade da adsorção.  

 

Utilizando propriedades logarítmicas na eq. (8), tem-se a forma linear da 

equação de Freundlich a qual é dada pela eq. (13): 
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logCeqS  log f (
1

n 
)  logCeqL                 1   

 

 Pelo gráfico da reta de log CeqS versus log CeqL, são obtidos os valores de kf e 

nF, onde log kf é o coeficiente linear e (
1

n 
) é o coeficiente angular da reta. 

 

4.6 Diagramas de Fase Pseudo-Ternários: Material adsorvente-Poluente-

Água 

 

O procedimento descrito a seguir foi executado doze vezes, sendo utilizado 

para construção dos diagramas da adsorção dos poluentes, fenol e tartrazina, em 

meio aquoso empregando como materiais adsorventes os cinco produtos de pirólise 

e o carvão ativo comercial. Os diagramas de fase são a rigor considerados pseudo-

ternários, pois o material adsorvente não é composto apenas por uma substância, 

embora os outros dois produtos, poluente e água o sejam. 

 

Nas condições ideais de adsorção, quando uma massa mC0 de um sólido 

adsorvente (C0) é misturada com uma massa mL0 de uma solução aquosa de 

poluente (L0), a mistura M1 de massa mM1 é formada. Depois da mistura alcançar as 

condições de equilíbrio são formadas duas fases, que se submetidas a um método 

ideal de separação formariam uma fase líquida com massa mL1 da solução de 

equilíbrio L1, assim como uma fase sólida com massa mC1 da fase sólida C1 com 

poluente adsorvido.  

Na realidade, quando as fases líquida e sólida em equilíbrio são separadas 

por centrifugação, a fase líquida em equilíbrio tem a mesma composição que L1, mas 

a fase sólida separada retém parte da solução de L1 entre suas partículas. Portanto, 

uma massa mSL1 de uma lama SL1 é formada, a qual possui uma composição que 

se encontra em algum lugar na linha de L1C1 (Figura 21), visto que o produto dessa 

mistura deve estar em algum ponto da linha que une L1 com C1, o qual é composto 

pelos três componentes. 

A Figura 20 apresenta dois esquemas do modelo de mistura exemplificando a 

condição de equilíbrio ideal e real para a adsorção de um poluente por um sólido 

adsorvente (C0) quando é misturado com uma solução aquosa (L0) desse poluente.  
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Na Figura 21 é apresentado um esquema do diagrama de fases mostrando as 

fases de equilíbrio inicial e final de um estágio de adsorção seguindo a condição de 

equilíbrio real. 

      

 

 

Figura 20 – Esquema do modelo de mistura para a condição de equilíbrio ideal e real para a 

adsorção de um poluente por um sólido adsorvente (C0) quando é misturado com uma solução 

aquosa (L0) desse poluente. 
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Figura 21 – Esquema do diagrama de fases mostrando as fases de equilíbrio inicial e final de um 

estágio de adsorção seguindo a condição de equilíbrio real. 

 

Utilizando os modelos de Langmuir e Freundlich, obtiveram-se os dados de 

equilíbrio de adsorção supondo a condição ideal, como é feito de costume. Isso quer 

dizer que foi admitida separação de fases ideal, uma líquida com determinada 

concentração de equilíbrio de poluente, e uma sólida, apenas com determinada 

quantidade de poluente adsorvido no material adsorvente.  

Como, a exemplo de outros métodos de separação reais, o método de 

centrifugação utilizado nos experimentos não propiciou uma separação ideal das 

fases, através dos cálculos a seguir, teremos como obter as concentrações de 

equilíbrio reais de poluente e água que existirão na fase líquida e na fase de lama 

formada. 

 

Inicialmente por análises de COT são determinamos conteúdos de L0 e L1, e 

as respectivas concentrações de poluente foram obtidas conforme já apresentado 

nas eq. (10) e (11). 

Experimentalmente as massas de mL1 e mSL1 foram medidas, e deste modo 

as concentrações de poluente e água na lama SL1 no equilíbrio foram obtidas para 

ter suas coordenadas no diagrama de fase, conforme é apresentado a seguir: 
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Considerando XA, YA e ZA, respectivamente as porcentagens mássicas de 

poluente, água e material adsorvente na fase A, tem-se a eq. (14). 

 

 A    A    A   100               (14) 

 

Do balanço de massa total aplicado ao estágio de adsorção para condição de 

equilíbrio real apresentado na Figura 20 tem-se a eq. (15): 

 

mL0   mC0   mM1   mL1   mSL1               (15) 

 

A porcentagem mássica de poluente em L0 é dada por: 

 

 L0
   

mpoluenteL0

mL0

   100 

 

Desde modo a massa de poluente em L0 será de: 

 

mpoluenteL0
   

 L0

100
   mL0

 

 

Logo, o balanço de massa só para o poluente na eq. (15) será: 

 

mL0    mC0   mM1    mL1   mSL1 

 

mpoluenteL0
   mpoluenteC0

   mpoluenteL1
   mpoluenteSL1

 

 

 L0

100
   mL0

   
 C0

100
   mC0

   
 L1

100
   mL1

   
 SL1

100
   mSL1

 

 

Multiplicando todos os membros por 100 obtém-se a eq. (16): 

 

 L0
   mL0

    C0
   mC0

    L1
   mL1

    SL1
   mSL1

               (16) 
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Do balanço de massa de água aplicado ao estágio de adsorção para condição 

de equilíbrio real apresentado na Figura 20 tem-se que: 

 

A porcentagem mássica de água em L0 é dada por: 

 

 L0
   

máguaL0

mL0

   100 

 

máguaL0
   

 L0

100
   mL0

 

 

Logo, o balanço de massa só para a água na eq. (15) será: 

 

máguaL0
   máguaC0

   máguaL1
   máguaSL1

 

 

 L0

100
   mL0

   
 C0

100
   mC0

   
 L1

100
   mL1

   
 SL1

100
   mSL1

 

 

Multiplicando todos os membros por 100 obtém-se a eq. (17): 

 

 L0
   mL0

    C0
   mC0

    L1
   mL1

    SL1
   mSL1

               (17) 

 

Como não existe fenol em C0,  C0
   0, logo na eq. (16) tem-se que: 

 

 L0
   mL0

    L1
   mL1

    SL1
   mSL1

 

 

 Obtém-se então a eq. (18): 

 

 SL1
   

 L0
   mL0

 -  L1
   mL1

mSL1

               (18) 
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 Como as massas (mL0
,  mL1

 e mSL1
) e as concentrações de poluente ( L0

 e 

 L1
) foram medidas, é possível obter a concentração de poluente na lama ( SL1

) no 

equilíbrio. 

 

Como também não existe água em C0,  C0
   0, logo na eq. 17 tem-se: 

 

 L0
   mL0

    L1
   mL1

    SL1
   mSL1

 

 

 Obtém-se então a eq. (19): 

 

 SL1
   

 L0
   mL0

 -  L1
   mL1

mSL1

               (19) 

 

Como não existem sólidos em L0 e em L1,  L0e  L1 são iguais à zero, então da 

eq. (14) obtém-se as eq. (20) e (21): 

 

 L0
    L0

    L0   100 

  

 L0
   100 -  L0

               (20) 

 

 L1
    L1

    L1   100 

 

 L1
   100 -  L1

               (21) 

 

Substituindo as eq. (20) e (21) na eq. (19), obtém-se a eq. (22): 

 

 SL1
   

 L0
   mL0

    L1
   mL1

mSL1

 

 

 SL1
   

(100 -  L0
)   mL0

 - (100 -  L1
)   mL1

mSL1

               (22) 
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 Como as massas (mL0
,  mL1

 e mSL1
) e as concentrações de poluente ( L0

 e 

 L1
) foram medidas, é possível obter a concentração de água na lama ( SL1

) no 

equilíbrio. 

 Determinados  SL1
 e  SL1

, a concentração de material adsorvente na lama é 

obtida por diferença utilizando a eq. (14): 

 

 SL1
    SL1

    SL1   100 

 

 SL1    100   ( SL1
    SL1

) 

 

Aplicando as eq. (18) e (22) para os dados experimentais obtidos para as 

condições iniciais e de equilíbrio dos n experimentos realizados utilizando um 

mesmo sólido adsorvente nos n ensaios de adsorção utilizando diferentes 

concentrações iniciais de poluente, n pontos da curva de equilíbrio na fase lama 

(SL1, SL2...até SLn) foram obtidos para cada adsorvente. 

Após essas determinações também traçaram-se as linhas de amarração 

ligando as composições obtidas da fase líquida ( L1
 e  L1

) e de lama ( SL1
 e  SL1

) 

no equilíbrio. 

 

4.7 Uso do lodo de esgoto e de seus produtos de pirólise como matéria 

prima para obtenção de energia 

 

Visando verificar a possibilidade do uso do lodo de esgoto como matéria 

prima energética, foram feitas determinações do seu poder calorífico utilizando três 

metodologias diferentes. Além disso, como detalhado nos resultados e discussões, 

verificou-se se teria condições de auto-sustentar energeticamente as diferentes 

pirólises propostas e estudadas desse material. 

 

A primeira metodologia baseou-se na técnica de análise térmica diferencial 

(DTA) quantitativa, onde o poder calorífico foi obtido levando em consideração que 

as áreas dos picos DTA de cada uma das amostras são proporcionais às energias 

liberadas em suas respectivas transformações. Para isso foram utilizadas as áreas 

dos picos de fusão dos metais padrão Índio e Alumínio os quais possuem entalpias 
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de fusão conhecidas. Assim sendo, foram gerados fatores de conversão diretos 

entre a área de picos DTA e energia gerada na combustão. 

 

A segunda metodologia é similar a primeira só que utiliza fatores de 

conversão dos picos DTA baseados na variação de entalpia de padrão de disco de 

safira (monocristal de óxido de alumínio).  

 

Nas duas primeiras metodologias, as amostras S2, C0, C30, C60, C120 e 

C180 foram analisadas em um equipamento TG-DTA simultâneo da TA Instruments, 

modelo SDT Q600, de propriedade do Departamento de Engenharia Química da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, utilizando como parâmetros de 

análise uma taxa de aquecimento de 20°C.min-1 de 35°C a 1000°C, ar como gás de 

purga na vazão de 100 mL.min-1 e cadinhos de platina. 

Visando obter curvas e suas respectivas áreas de pico DTA mais confiáveis, 

todas as curvas DTA foram obtidas subtraindo a análise em branco da curva DTA da 

amostra em questão, sendo ambas as análises realizadas utilizando os mesmos 

parâmetros. As análises em branco foram realizadas utilizando cadinhos vazios, que 

foram os mesmos cadinhos utilizados nos ensaios para cada uma das amostras. 

Na obtenção dos picos DTA de fusão, amostras padrão dos metais índio e 

alumínio foram analisadas em atmosfera de ar utilizando a mesma razão de 

aquecimento de 35°C até respectivamente 250°C e 750°C. Foram verificadas na 

literatura as entalpias de fusão do Índio e Alumínio obtendo-se então os fatores de 

conversão. 

Na obtenção do pico DTA de aquecimento da amostra padrão safira, 

inicialmente ela foi mantida a 35°C por 10 minutos, depois foi aquecida a 20°C.min -1 

até 850°C em atmosfera de ar e mantida nessa temperatura por 10 minutos.  

Utilizando o programa Universal Analysis 2000, versão 4.7a, fornecido pela 

TA Instruments, as áreas acumuladas em função da temperatura foram obtidas pelo 

comando linear running integral. 

Como o calor específico (cp) da safira varia com a temperatura, calcularam-se 

as variações de entalpia acumuladas do seu aquecimento por faixa de temperatura.  
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Pela razão entre as variações de entalpia acumuladas e as respectivas áreas 

acumuladas dos picos DTA (ambas nas mesmas faixas de temperatura), obtiveram-

se os fatores de conversão por faixa de temperatura. 

 

Essas determinações utilizando as amostras e os padrões índio, alumínio e 

safira foram repetidas novamente de modo idêntico, só que modificando a razão de 

aquecimento  β  para 10°C.min-1, visando verificar se a mesma interfere na 

determinação dos valores de poder calorífico. 

 

A terceira metodologia baseou-se no método convencional de obtenção do 

poder calorífico por bomba calorimétrica. Nesse ensaio, as amostras sofreram 

combustão a qual provocou um aquecimento no sistema, isto é, o recipiente da 

bomba calorimétrica.  

Esse aquecimento forneceu uma diferença de temperatura na água contida 

na camisa que envolve a bomba  ΔT . Uma vez conhecido o ΔT, as massas das 

amostras que foram queimadas e a capacidade calorífica do calorímetro, obteve-se 

o poder calorífico das amostras utilizando a eq. (23) [139]:  

 

 CSs   
C  T   e

mamostra

                2   

 

 Onde: 

 PCSs = poder calorífico superior da amostra seca (J.g-1); 

C = capacidade calorífica da bomba calorimétrica (J.°C-1); 

 ΔT   variação da temperatura da água contida na bomba (°C); 

mamostra = massa da amostra (g); 

e = calor de combustão do fio de ferro (J.g-1), sendo: 

 

e   m e    C e 

 

Onde: 

mFe = massa efetiva de fio de ferro queimada na ignição (g); 

CFe = poder calorífico do fio de ferro (J.g-1). 
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Realizaram-se ensaios em duplicata onde foram pesadas amostras na ordem 

de 0,8 a 1,0 g e utilizou-se uma bomba calorimétrica com capacidade calorífica de 

9077,15 J.°C-1. O calor de combustão do fio de ferro foi calculado levando em 

consideração o seu poder calorífico de 6698,88 J.g-1 e a diferença entre a massa de 

ferro pesada inicialmente (0,007 g) e a que restou após o ensaio, ou seja, a massa 

efetiva de fio de ferro queimada na ignição. 

Logo após as determinações dos poderes caloríficos pelos métodos de 

análise DTA quantitativos (com safira e os metais padrão índio e alumínio) 

empregando as diferentes β, seus valores foram comparados com aqueles obtidos 

pelo método convencional por bomba calorimétrica, visando verificar qual método é 

mais coerente. 

Nessa comparação levou-se em consideração que o poder calorífico obtido 

utilizando bomba calorimétrica é o superior (PCSs), o qual considera o calor de 

condensação da água gerada na combustão. Já o poder calorífico obtido pelas duas 

metodologias por análise DTA é o inferior (PCIs), o qual não computa o calor de 

condensação da água gerada na combustão, pois a mesma é arrastada em fase 

vapor pelos gases gerados na combustão das amostras e sai da região de medida 

das temperaturas de referência e amostra sem condensar. 

Para uma comparação mais correta, calculou-se o PCIs com os dados obtidos 

por bomba calorimétrica utilizando a eq. (24) [140], e logo após foram feitas as 

comparações, neste caso, dos poderes caloríficos inferiores, pelos três métodos. 

 

 CIS    CSs  - [2   2 (   s)]               (24) 

 

Onde: 

PCIs é o poder calorífico inferior de uma amostra seca (MJ.kg-1); 

PCSs é o poder calorífico superior de uma amostra seca (MJ.kg-1) obtido por 

bomba calorimétrica; 

Hs é a massa percentual de hidrogênio em uma amostra seca (utilizada na 

forma centesimal); 

O valor de 2,442 MJ.kg-1 é o calor de vaporização da água, e a massa 

percentual de água formada durante a combustão é 9 vezes Hs. 
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4.8 Quantificação dos produtos condensáveis do lodo de esgoto por 

pirólise em escala semi-piloto 

 

Para obter frações dos produtos condensáveis provenientes da pirólise de S2 

visando uma determinação da quantidade de cada fase obtida, foram realizadas 

pirólises de 50 g de S2 (em duplicata), em sistema de bancada constituído por um 

reator de leito fixo, aquecido por forno elétrico horizontal reclinável da marca EDG, 

modelo FTHI-40 bipartido. O sistema foi montado pela Professora Dra. Gláucia Eliza 

Gama Vieira no laboratório de Desenvolvimento em Biomassa e Biocombustíveis da 

Universidade Federal do Tocantins (LEDBIO – UFT). O reator opera em ambiente 

inerte promovido por fluxo de nitrogênio, e o forno tem controle de temperatura 

programável. 

Para possibilitar o monitoramento das temperaturas de processamento das 

amostras em tempo real, o sistema foi adaptado pelo professor doutor Jo Dweck, 

possibilitando também a obtenção de curvas DTA simultâneas referentes aos 

processamentos por medida direta das temperaturas das amostras que são 

processadas em barquinhas de alumínio. 

Uma vista do sistema de pirólise em escala de bancada é apresentada na 

Figura 22 e detalhe da barquinha com S2, antes de ser inserido e posicionado na 

parte central do tubo de quartzo principal do sistema, é apresentado na Figura 23. 

 

 

Figura 22 – Sistema de pirólise em escala de bancada utilizado para obtenção dos produtos 

condensáveis de S2. 
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Figura 23 – Detalhe da barquinha de alumínio com 50 g de S2. 

 

O fluxo de nitrogênio ocorre da direita para a esquerda no tubo de quartzo, 

promovendo a saída dos gases para um sistema de condensação, em cuja parte 

mais baixa há um sistema de coleta e retirada dos produtos condensados. Os gases 

não condensáveis escoam por uma saída (tubo plástico escuro) na conexão que fica 

logo abaixo do condensador, e seguem para um sistema de tratamento de gases, 

que é constituído por três frascos lavadores de gases em série para captura dos 

gases. Estes contem respectivamente uma solução ácida e outra básica e água de 

lavagem. Os gases inertes efluentes desse tratamento são enviados para uma saída 

externa ao laboratório. 

Nas pirólises foram utilizados como parâmetros de processo uma taxa de 

aquecimento de 10°C.min-1, temperatura do forno de 500°C e tempo de residência 

de 180 minutos. 

Durante o processo, por condensação parcial dos gases liberados na pirólise, 

foram coletadas e pesadas quatro frações: a 1ª foi à fração condensada da etapa 

dinâmica até a temperatura do forno chegar a 500°C (a amostra estava a 420°C e já 

haviam decorrido 50 minutos de corrida), a 2ª foi à fração coletada quando a 

amostra chegou a 490°C (aos 70 minutos de corrida), a 3ª e 4ª frações foram 

coletadas ao fim da 1ª e 2ª horas da etapa isotérmica a 500°C.  

Não foi observada a condensação de gases na 3ª hora da etapa isotérmica, e 

no final do processo também foi pesada a fração sólida obtida. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Processamentos térmicos preliminares 

 

 As Figuras 24 e 25, respectivamente, apresentam as curvas TG, DTG e DTA 

da amostra S2 para as três análises feitas em ar e nitrogênio. 

 Tomando-se como referência a massa inicial de S2, as perdas de massa até 

1000°C foram obtidas a partir das análises em ar e em nitrogênio. A Tabela 7 

apresenta os valores de cada caso e os médios. 

 

Tabela 7 – Perda de massa até 1000°C para a amostra S2 em ar e em nitrogênio. 

 
S2 em ar 

(1ª) 

S2 em ar 

(2ª) 

S2 em ar 

(3ª) 

S2 em 

nitrogênio 
(1ª) 

S2 em 

nitrogênio 
(2ª) 

S2 em 

nitrogênio 
(3ª) 

Perda de massa até 1000°C 
(%) 

56,21 58,11 55,79 56,79 57,04 56,60 

Perda de massa média até 
1000°C (%) 

56,70 56,81 

 

 Como pode ser visto as perdas médias de massa até 1000°C em ar e 

nitrogênio são similares, indicando que em ambas as atmosferas, quando S2 é 

analisado em ar ou nitrogênio até 1000°C ocorre a perda de sua parte orgânica, 

permanecendo como material residual os óxidos inorgânicos. 

Cabe observar que no caso de aquecimento de S2 em ar ocorrem 

inicialmente volatilizações de água e outros produtos voláteis, seguidas por 

decomposições de produtos orgânicos com combustão dos produtos resultantes 

formados. No caso de uso de nitrogênio também ocorrem as volatilizações iniciais 

citadas e decomposições térmicas de produtos orgânicos por pirólise que ocorrem 

no caso de ar, com a diferença que nesse caso, os produtos sólidos carbonáceos 

formados que constituem o coque que se forma, não são queimados em presença 

de ambiente inerte, permanecendo na massa residual, com os outros componentes 

inorgânicos residuais comuns a ambos os casos. Resultam desses fatos que nas 

corridas em nitrogênio formam-se massas residuais maiores do que as 

correspondentes obtidas em ar a uma dada temperatura, cuja diferença equivale ao 

coque presente naquela temperatura. 
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Figura 24 – Curvas TG, DTG e DTA de S2 para as três análises em atmosfera de ar. 

 

 

Figura 25 – Curvas TG, DTG e DTA de S2 para as três análises em atmosfera de nitrogênio. 
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Visando melhor entender como ocorre a formação do coque em função da 

temperatura foram utilizadas as respectivas curvas TG para determinar as massas 

residuais em atmosfera de ar e nitrogênio para estimar, por diferença, a quantidade 

de coque formada a cada temperatura. 

 A Figura 26 apresenta comparações entre as curvas TG da amostra S2 em ar 

e nitrogênio para as três análises realizadas. 

 

 

Figura 26 – Comparações das curvas TG da amostra S2 em ar e nitrogênio para as três análises 

realizadas. 

 

 Das curvas TG apresentadas na Figura 26 pode ser visto que a massa 

residual de S2 a 1000°C em ar e nitrogênio são praticamente iguais e, verificando 

outras temperaturas, a degradação térmica de S2 ocorre mais rapidamente em ar, 

visto que nesse caso ocorre como citado, a combustão junto com a decomposição 

conforme indicam os picos exotérmicos DTA da Figura 24, o que acelera também o 

processo de decomposição. 

Obtiveram-se massas residuais em ar e nitrogênio para algumas 

temperaturas diretamente das curvas TG referentes à primeira análise, e através 
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delas construiu-se a Tabela 8, que apresenta os teores de coque, formado nessas 

temperaturas, estimados pela diferença dessas respectivas massas residuais. 

 

Tabela 8 – Estimativa da quantidade de coque pela diferença entre a massa residual (M) de S2 em ar 

e nitrogênio em algumas temperaturas. 

 M300°C M350°C M400°C M450°C M500°C M550°C M600°C M650°C M700°C M750°C M800°C 

Massa residual de S2 
em ar (%) 

73,45 64,25 57,38 50,72 47,26 46,24 45,82 45,45 44,95 44,73 44,50 

Massa residual de S2 

em nitrogênio (%) 
75,56 68,70 64,10 60,88 58,19 55,98 53,91 51,85 50,01 48,30 46,60 

Coque (m %) 2,11 4,45 6,72 10,16 10,93 9,74 8,09 6,40 5,06 3,57 2,10 

 

 Utilizando o software Universal Analysis 2000, versão 4.7a, fornecido pela TA 

Instruments, fez-se uma estimativa do coque formado em todas as temperaturas 

para as três análises pela subtração da curva TG em ar da curva TG em nitrogênio. 

 Assim, obtiveram-se curvas de formação e decomposição do coque em 

atmosfera de nitrogênio em função da temperatura para as três análises, as quais 

são apresentadas na Figura 27. 

 

 

Figura 27 – Curvas de formação e decomposição do coque para as três análises em nitrogênio e sua 

superposição comparativa. 
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 As curvas apresentadas na Figura 27 mostram que a formação do coque 

ocorre na faixa de 200 a 500°C e de 500 a 900°C ocorre sua decomposição térmica. 

A maior formação de coque ocorre a 500°C. Essas características podem ser melhor 

visualizadas na superposição comparativa que indica que em todas as três pirólises 

praticamente ocorreu o mesmo comportamento. 

 

5.2 Pirólises do lodo de esgoto para obtenção dos materiais pirolisados 

 

 Em função da máxima formação de coque ocorrer a 500°C procedeu-se em 

escala de laboratório a pirólise de S2 nessa temperatura por diferentes períodos de 

tempo, após um aquecimento inicial desde temperatura ambiente até 500°C, para 

analisar o efeito do tempo de pirólise a essa temperatura. Os rendimentos das 

pirólises feitas em escala de laboratório foram obtidos medindo as respectivas 

massas percentuais residuais que cada produto pirolisado representava após o 

tratamento térmico com respeito à massa inicial de S2 utilizada. 

 Na Figura 28 são apresentados os valores médios de 20 determinações para 

cada período de pirólise, com seus respectivos desvios padrão. 

 

 

Figura 28 – Média dos rendimentos mássicos dos produtos pirolisados quando S2 é pirolisado a 

500°C por diferentes períodos de tempo. 
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 Como pode ser verificado na Figura 28, quando S2 é tratado termicamente 

até 500°C e imediatamente resfriado, produz um produto pirolisado (C0) que 

representa 61,13% de sua massa. Já S2 quando aquecido até 500°C e mantido 

nessa temperatura por 30, 60, 120 e 180 minutos produz produtos pirolisados que 

representam, respectivamente, 58,77 (C30), 57,47 (C60), 55,39 (C120) e 52,92% 

(C180) de sua massa. 

 Isso indica que o teor de coque nos produtos pirolisados diminui com o 

aumento no tempo de pirólise, o que está de acordo com outros trabalhos 

relacionados à pirólise de lodo [48, 99]. 

 Quando S2 é pirolisado por aquecimento dinâmico contínuo da temperatura 

ambiente até 500°C ocorre a máxima formação de coque [135], mas se o período de 

pirólise nessa temperatura é aumentado, passam a ocorrer reações pirolíticas que 

poderiam ocorrer somente em temperaturas maiores em aquecimento dinâmico. Isso 

aconteceu muito provavelmente porque algumas reações de pirólise que ocorrem 

em temperaturas superiores a 500°C não tiveram tempo de reação suficiente para 

se completarem durante o aquecimento dinâmico nessa temperatura.  

Mantendo essa temperatura por um tempo maior, é dado um tempo de reação 

maior para que essas reações ocorram, aumentando a perda de massa devido a um 

maior grau de pirólise da matéria orgânica de S2. Portanto, o aumento do período de 

pirólise a 500°C realmente diminui o teor de coque de cada produto pirolisado. 

 

5.3 Caracterizações 

 

5.3.1 Análises térmicas 

  

 A Figura 29 apresenta as curvas TG, DTG e DTA da amostra S2 analisada 

em atmosfera de ar. 
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Figura 29 – Curvas TG, DTG e DTA de S2 analisado em atmosfera de ar. 

 

 Na Figura 29 pode ser verificado que até 150°C existe uma perda de massa 

devido à umidade residual ainda presente na amostra, caracterizada pelo respectivo 

pico na curva DTG e pelo pico endotérmico na curva DTA. A massa seca total 

remanescente representa 94,13% da massa inicial de S2 (Msi). Logo após existem 

duas fases de significante perda de massa, as quais terminam respectivamente em 

350°C e 600°C, ambas caracterizadas por seus picos DTG.  

Nessas duas etapas, ocorre uma combustão quase completa dos compostos 

orgânicos iniciais (primeiro estágio) e dos materiais pirolisados formados durante a 

primeira etapa (segundo estágio), nos quais uma grande quantidade de energia é 

liberada, a qual é identificada pelos dois picos exotérmicos na curva DTA. Durante a 

combustão também ocorre desidroxilação dos materiais argilosos presentes em S2. 

A massa calcinada final a 1000°C é igual a 42,83% massa inicial de S2 (Mci). 

Como pode ser visto, o pico DTA do primeiro estágio inicia-se após seu pico 

DTG correspondente, o que indica que a perda de massa no início dessa etapa 

ocorre pela liberação de voláteis e de pirólise do material orgânico presente, ambas 

com características endotérmicas. O fenômeno exotérmico é observado somente 

quando ocorre a combustão dos gases liberados [141]. 
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A Figura 30 apresenta as curvas TG, DTG e DTA da amostra S2 analisada 

em atmosfera de nitrogênio. 

 

 

Figura 30 – Curvas TG, DTG e DTA de S2 em atmosfera de nitrogênio. 

  

Visualizando a Figura 30 das curvas obtidas em atmosfera de nitrogênio, 

verifica-se que até 150°C ocorre perda de água residual de S2, e após iniciam-se os 

processos de pirólise. Entre 150°C e 350°C notam-se duas etapas de pirólise, 

caracterizadas pelos seus dois picos DTG. Na curva DTA são de fácil visualização 

apenas os picos endotérmicos de perda de água até 150°C e o pico referente a 

primeira etapa de pirólise. 

Provavelmente isso ocorreu porque S2 é um material que têm componentes 

contendo oxigênio, e durante o aquecimento da amostra em atmosfera inerte, além 

da pirólise (endotérmica), ocorreu também oxidação ou combustão de componentes, 

que são transformações exotérmicas. Como apenas o efeito térmico resultante é 

computado pelo equipamento, o mesmo forneceu curvas DTA mostrando vários 

picos superpostos e de complexa interpretação. 

No item 5.3.1.2 verifica-se por termogravimetria acoplada a espectrometria de 

massas os gases gerados na decomposição de S2, confirmando então a possível 
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presença de componentes contendo oxigênio em S2, a qual dificultou a visualização 

dos efeitos endotérmicos na curva DTA de S2. 

A Figura 31 apresenta as curvas TG, DTG e DTA de todos os produtos 

obtidos por pirólise de S2 em escala de laboratório (C0 a C180) quando analisados 

em atmosfera de ar. 

 

 

Figura 31 – Curvas TG, DTG e DTA dos produtos pirolisados analisados em atmosfera de ar. 

 

 Da Figura 31 pode ser verificado que as curvas TG, DTG e DTA de todos os 

produtos pirolisados apresentam o mesmo comportamento com duas etapas de 

perda de massa. A primeira refere-se à perda de água livre residual, provavelmente 
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absorvida durante o manuseamento das amostras na parte experimental. Essa 

perda de massa finaliza-se em 150°C.  

Na segunda etapa, de 250°C até 650°C ocorre à queima do material 

carbonáceo (coque), a qual corresponde ao segundo estágio identificado para S2 na 

Figura 29. Como esses materiais já sofreram prévia pirólise, onde a fração leve foi 

perdida por volatilização, o fenômeno exotérmico identificado ocorre principalmente 

devido a combustão da fração pesada produzida pela pirólise, o coque.  

Nota-se que durante a segunda etapa, podem ocorrer simultaneamente a 

desidroxilação de alguns argilominerais. Como as curvas DTA só mostram a 

resultante dos efeitos térmicos, os efeitos endotérmicos dessas desidroxilações nas 

curvas DTA não podem ser vistos pelo efeito exotérmico muito maior, que é relativo 

à queima dos conteúdos de coque de cada produto pirolisado. 

 

5.3.1.1 Análises térmicas em base calcinada 

 

 A Tabela 9 apresenta as massas secas e residuais para S2 e seus produtos 

de pirólise, as quais foram obtidas diretamente de suas curvas TG, em base as suas 

respectivas massas iniciais e calcinadas. Como as composições iniciais dos 

materiais são diferentes uma das outras, eles não podem ser empregados num 

estudo comparativo. No entanto, a massa calcinada de todos os produtos pirolisados 

a 1000°C pode ser considerada praticamente igual à massa calcinada de S2 nessa 

temperatura [136, 141], o que permite uma comparação correta, entre esses 

produtos, tomando-se como referência a massa calcinada de ambos. 

 Para fazer a comparação na mesma base, os valores das massas secas e 

calcinadas apresentadas na Tabela 9, os quais foram obtidos em base as massas 

iniciais de cada amostra (Msi e Mci), foram transformados em valores em base as 

suas massas calcinadas (Msc e Mcc) utilizando a eq. (9) do item 4.4.1.1. 

 Como pode ser verificado na Tabela 9, esse tipo de transformação permite 

uma comparação mais correta dos dados, porque equivale a utilizar massas 

calcinadas das amostras, as quais possuem a mesma composição, como referência 

comum de comparação (100%) para todos os casos. 

 Como as massas calcinadas dos produtos pirolisados possuem praticamente 

a mesma composição que a amostra S2 calcinada, sabendo que a massa calcinada 
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de S2 é de 42,83% que representa 100% em base calcinada, para saber os 

resultados em base a massa inicial de S2 basta multiplicar os valores em base 

calcinada por 42,83 e dividir por 100, como detalhado em materiais e métodos. 

Dessa maneira as curvas TG, DTG e DTA foram recalculadas e apresentadas 

em base à massa inicial de S2 (MS2) para uma base mais fácil de comparação, como 

mostram as Figuras 32, 33 e 34. 

 

Tabela 9 – Massas secas e calcinadas de S2 e seus produtos de pirólise em base às massas iniciais, 

calcinadas e massa inicial de S2. 

Amostra 

Em base à massa inicial 
(Mi) 

Em base à massa calcinada 
(Mc) 

Em base à massa inicial de 
S2 (MS2) 

Massa seca 
(%) Msi 

Massa 
calcinada 

(%) 
Mci 

Massa seca 
(%) Msc 

Massa 
calcinada 

(%) 
Mcc 

Massa seca 
(%) MsS2 

Massa 
calcinada 

(%) 
McS2 

S2 94,13 42,83 219,78 100 94,13 42,83 
C0 94,98 69,17 137,31 100 58,81 42,83 

C30 95,58 73,09 130,77 100 56,01 42,83 
C60 95,10 74,50 127,65 100 54,67 42,83 

C120 95,62 78,53 121,76 100 52,15 42,83 
C180 95,82 81,20 118,00 100 50,54 42,83 

 

 

Figura 32 – Curvas TG de S2 e seus produtos pirolisados analisados em ar em base a massa inicial 

de S2. 
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Figura 33 – Curvas DTG de S2 e seus produtos pirolisados analisados em ar em base a massa inicial 

de S2. 

 

 

Figura 34 – Curvas DTA de S2 e seus produtos pirolisados analisados em ar em base a massa inicial 

de S2. 
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Pode ser visto na Figura 32 que, em uma mesma base de comparação 

(massa inicial de S2), quanto maior foi o período de pirólise a 500°C, menor foi à 

perda de massa observada durante a queima do coque ainda presente nos produtos 

pirolisados. 

 Verificou-se que com o aumento do período de tempo de pirólise isotérmica 

ocorreu uma diminuição dos picos DTG (Figura 33) durante a queima dos conteúdos 

coqueificados, assim como uma diminuição dos seus respectivos picos DTA de 

combustão observados na Figura 34. 

 Notou-se também que a média dos rendimentos mássicos das vinte pirólises 

realizadas em escala de laboratório para cada caso, baseadas na massa inicial de 

S2, mostrados na Figura 28 são praticamente iguais aos valores iniciais das curvas 

TG dos produtos de pirólise em base a massa inicial de S2 (Figura 32), conforme 

mostra a Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Comparação do rendimento médio das pirólises com os dados obtidos das curvas TG 

em base a massa inicial de S2. 

Amostra Média das pirólises (% MS2) Dados da TG (% MS2) 

C0 61,13 61,92 
C30 58,77 58,60 
C60 57,47 57,49 

C120 55,39 54,48 
C180 52,92 52,75 

 

 Considerando a significativa diferença da massa utilizada em escala de 

bancada e nas análises térmicas, esse fato indica que as amostras foram bem 

homogeneizadas e que os rendimentos de pirólise para cada caso podem ser 

obtidos diretamente das curvas TG dos produtos pirolisados em base a massa inicial 

de S2, que por sua vez foram obtidos das suas correspondentes curvas TG em base 

as respectivas massas calcinadas. 

 

5.3.1.2 Termogravimetria acoplada à espectrometria de massa (TG-MS) 

 

Com intuito de identificar os gases produzidos nas análises térmicas 

realizadas com aquecimento a 20°C.min-1 em ar e nitrogênio visando, 

respectivamente, o estudo da combustão e pirólise de S2, foram realizados ensaios 

por TG – MS.  Nas Figuras 35 e 36 são apresentadas as respectivas curvas DTG – 
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MS. As curvas DTG também são apresentadas para facilitar a identificação das 

etapas de perda de massa nas quais os gases estão sendo gerados. 

 

 

Figura 35 – Curvas DTG – MS obtidas para S2 em atmosfera de ar. 

(m/z=18 – H2O; m/z=44 – CO2; m/z=46 – NO2; m/z=64 – SO2). 
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Na análise de S2 em atmosfera de ar, os espectros de massa indicaram 

fragmentos de correntes iônicas com razões massa/carga (m/z) em: 18, 44, 46 e 64, 

os quais correspondem respectivamente a moléculas de água, gás carbônico e 

dióxidos de nitrogênio e enxofre.  

De acordo com a Figura 35, os picos de emissão desses gases ocorrem em 

concordância com os picos da curva DTG em três etapas principais, a primeira que 

se finaliza a 150°C, a segunda a 350°C e a terceira a 600°C. Na primeira etapa, 

ocorreu a emissão apenas de água, já na segunda e terceira etapas as emissões 

foram de água, gás carbônico e dióxidos de nitrogênio e enxofre. 

 

Em relação à água (m/z: 18), o primeiro pico ocorre aproxidamente até 150°C 

devido à liberação de água livre residual. Na faixa de 150 – 600°C a liberação de 

água é devida a reações de desidroxilação de produtos inorgânicos e de combustão 

de produtos orgânicos presentes em S2. 

Para o gás carbônico (m/z: 44) ocorrem dois picos de emissão. O primeiro, na 

faixa de 150 – 350°C, devido à combustão dos orgânicos voláteis ou resultantes de 

pirólise liberados por S2, e o segundo, na faixa de temperatura entre 350 – 600°C, 

devido à queima do material carbonáceo mais pesado resultante da etapa anterior. 

O dióxido de nitrogênio (m/z: 46) apresenta um comportamento parecido com 

o dióxido de carbono, sendo liberado em dois picos de emissão nas mesmas faixas 

de temperatura. O primeiro pico decorre da combustão dos produtos mais voláteis 

nitrogenados liberados por S2, e o segundo da queima de produtos nitrogenados 

ainda presentes no material carbonáceo pesado. 

Identificou-se a emissão de dióxido de enxofre mais na faixa 150 – 350°C e 

menos na faixa de 350 – 600°C, que está associado à combustão de compostos 

sulfurosos presentes em cada uma dessas etapas, visto que o teor de enxofre no 

lodo é semelhante ao dos carvões em geral [14]. 

Em decorrência de ocorrer liberação de um número muito maior de 

componentes gasosos durante a pirólise de S2, na análise em atmosfera de 

nitrogênio, as curvas DTG – MS estão apresentados nas Figuras 36 (a) e (b) a 

seguir. 
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Figura 36 (a) – Curvas DTG – MS obtidas para S2 em atmosfera de nitrogênio. 

(m/z=18 – H2O; m/z=44 – CO2; m/z=46 – NO2; m/z=48 – SO; m/z=64 – SO2). 
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Figura 36 (b) – Curvas DTG – MS obtidas para S2 em atmosfera de nitrogênio. 

(m/z=42 – C3H6; m/z=56 – C4H8; m/z=78 – C6H6; m/z=92 – C7H8). 
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 Na análise de S2 em atmosfera de nitrogênio os espectros de massa 

indicaram fragmentos de correntes iônicas com razões massa/carga (m/z) em: 18, 

39, 44, 46, 48, 55, 64, 78 e 92, os quais correspondem respectivamente a moléculas 

de água, propeno, gás carbônico, dióxido de nitrogênio, monóxido de enxofre, 

buteno, dióxido de enxofre, benzeno e tolueno. 

Essas correspondências de razão massa/carga com a molécula em questão 

foram feitas de acordo com dados de literatura que levam em conta as principais 

correntes iônicas dos compostos gasosos resultantes da pirólise de lodos de esgoto 

[142, 143]. 

Em análises realizadas em atmosfera inerte, os gases resultam tanto de 

produtos voláteis que estejam presentes como da decomposição térmica (pirólise) 

de produtos não voláteis. No caso desse estudo, como foram identificados gases, 

além da água, contendo oxigênio na decomposição de S2, esse fato é uma 

indicação que o lodo estudado é um resíduo que têm componentes contendo 

oxigênio combinado. 

Por essa razão a identificação dos picos endotérmicos na curva DTA, quando 

S2 é analisado em atmosfera inerte, é dificultada. Os fenômenos endotérmicos de 

decomposição são atenuados, visto que também são computados na curva DTA, 

que representa a resultante dos efeitos térmicos, os fenômenos exotérmicos devido 

aos produtos de oxidação resultantes da ação do oxigênio combinado, presente em 

S2, com os produtos que se decompõem. 

De acordo com as Figuras 36 (a) e (b), os picos de emissão desses gases 

ocorrem em concordância com os picos da curva DTG em três etapas principais. A 

primeira que se finaliza a 150°C, a segunda a 350°C e a terceira a 600°C. Na 

primeira etapa os principais produtos emitidos foram água e dióxidos de nitrogênio e 

enxofre. Na segunda as emissões foram de água, gás carbônico, dióxido de 

nitrogênio, monóxido e dióxido de enxofre, propeno e buteno. A terceira etapa 

caracterizou-se pela emissão de todos os compostos. 

 Em relação à água (m/z: 18), o primeiro pico ocorre aproxidamente até 150°C 

devido à liberação de água livre residual. Nas faixas de 150 – 400°C e 400 – 600°C 

existem outros dois picos, devido respectivamente a decomposição da água ligada a 

estrutura cristalina e a reações de desidroxilação decomponentes inorgânicos de S2.  
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Na pirólise de materiais orgânicos como, por exemplo, cascas de frutas e 

amêndoas, as principais emissões de água ocorrem em temperaturas abaixo de 

200°C. No caso da pirólise de outros materiais, por exemplo, o lodo de esgoto, as 

emissões se estendem numa faixa de temperatura muito maior [144, 145]. Essa 

situação verifica-se na decomposição de S2, que possui emissões de água numa 

ampla faixa de temperatura pelos motivos acima expostos.  

Para o gás carbônico (m/z: 44) ocorrem três picos de emissão, distribuídos na 

faixa de 150 até 600°C, devido à decomposição dos compostos orgânicos presentes 

em S2. 

O dióxido de nitrogênio (m/z: 46) apresenta um comportamento parecido com 

o dióxido de carbono, sendo liberado em três picos de emissão na faixa de 150 a 

600°C, ambos devido à decomposição dos compostos nitrogenados de S2. 

As emissões de monóxido e dióxido de enxofre apresentam um 

comportamento também parecido. Elas ocorrem em dois picos, o primeiro na faixa 

de 150 – 400°C e o segundo entre 400 – 600°C, ambos devido à decomposição dos 

compostos sulfurados de S2. 

Deve-se ressaltar que provavelmente não só por decomposição de S2 que os 

gases oxigenados identificados foram gerados. Como S2 possui compostos com 

oxigênio, estes se decompuseram, liberando oxigênio o qual reagiu com outros 

componentes presentes na própria amostra, contribuindo na formação dos gases. 

 Já as emissões dos hidrocarbonetos (propeno, buteno, benzeno e tolueno) 

ocorrem em um único pico, na faixa de 200 a 600°C, estando de acordo com 

estudos similares referentes à decomposição de lodo de esgoto [49]. Essas 

emissões ocorrem com maior intensidade na faixa de temperatura que inclui o 

terceiro pico da curva DTG, este referente à segunda etapa de pirólise de S2. 

 Como na primeira etapa de pirólise inicia-se a formação do coque, um 

material carbonáceo pesado, na segunda etapa de pirólise ocorre o craqueamento 

desse material formando produtos mais leves que são os hidrocarbonetos 

identificados. 

Apesar de que uma análise quantitativa não é feita pelo TG – MS, os valores 

de intensidade de um determinado íon identificado pelo espectrômetro podem ser 

comparados entre diferentes amostras, uma vez que eles são normalizados em 

relação a massa de amostra [144].  
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Levando essa informação em consideração, também foram realizadas 

análises TG-MS em atmosfera de ar para os produtos de pirólise de S2, visando 

comparar os picos de emissão de cada gás identificado entre essas amostras e S2. 

Nas análises dos produtos pirolisados, os espectros de massa indicaram os 

mesmos fragmentos de correntes iônicas identificados para S2, ou seja, 

identificaram-se moléculas de água, gás carbônico e dióxidos de nitrogênio e 

enxofre. Assim sendo, foram feitas comparações entre os picos de emissão de cada 

gás identificado entre as diferentes amostras analisadas as quais são apresentadas 

na Figura 37. 

 

 

Figura 37 – Comparação dos picos de emissão de água, gás carbônico e dióxidos de nitrogênio e 

enxofre entre S2 e seus produtos pirolisados (m/z=18 – H2O; m/z=44 – CO2; m/z=46 – NO2; m/z=64 – 

SO2). 
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Emissão de água (m/z=18): Para os produtos de pirólise de S2, na faixa de 

250 – 600°C existe um segundo pico bem menor que o identificado para S2, e este 

corresponde a liberação de água devido às reações de desidroxilação de estruturas 

cristalinas inorgânicas ainda presentes, além da água possivelmente originada na 

combustão de componentes do coque contendo hidrogênio. 

Emissão de gás carbônico (m/z=44): Para os produtos de pirólise de S2 a 

liberação de gás carbônico ocorre em apenas um pico (menor que o de S2), na faixa 

de temperatura de 250 – 600°C, referente à queima do material carbonáceo formado 

(coque) que corresponde ao segundo pico identificado para S2. 

Emissão de dióxido de nitrogênio (m/z=46): Para os produtos de pirólise de 

S2 a liberação de dióxido de nitrogênio ocorre somente em um pico (menor que o de 

S2), na faixa de 250 – 600°C, referente à queima do nitrogênio ainda presente no 

material carbonáceo (coque) que se formou anteriormente. 

Emissão de dióxido de enxofre (m/z=64): Para todos os produtos pirolisados a 

liberação de dióxido de enxofre ocorre em dois picos. O primeiro na faixa de 180 – 

600°C que corresponde à combustão de compostos sulfurosos ainda presentes nas 

amostras, já o segundo na faixa de 700 – 1000°C é referente à decomposição e 

queima de componentes carbonáceos formados, contendo enxofre, mais estáveis a 

menores temperaturas. 

Diferentemente do ocorrido com os demais casos, o produto pirolisado 

identificado como C0 apresentou o segundo pico de emissão de dióxido de enxofre 

maior que o de S2. Como C0, de maior teor de coque, não tem em sua composição 

componentes mais leves que S2, eliminados em sua obtenção, o seu teor de 

componentes pesados contendo enxofre em base a sua massa inicial, é maior do 

que o de S2, o que gera mais SO2 nessa última etapa. Observa-se que do produto 

C0 ao C180, o teor de coque respectivo decresce, e decresce também a respectiva 

formação de SO2 nessa etapa. 

De modo geral, verificou-se que os picos de emissão de gases na combustão 

da amostra S2 foram muito maiores que os identificados em seus produtos de 

pirólise. No caso desses, quanto maiores foram seus períodos de tempo de pirólise, 

menores foram os picos, pois maior quantidade de gases já havia sido liberada 

durante sua pirólise. 
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5.3.2 Análise Elementar – Carbono, Hidrogênio e Nitrogênio 

 

 A Tabela 11 apresenta os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio totais 

para a amostra S2 e seus produtos de pirólise. 

 

Tabela 11 – Conteúdos de carbono, hidrogênio e nitrogênio totais em S2 e seus produtos de pirólise. 

Amostra C (%) H (%) N (%) 

S2 25,85 4,31 3,66 
C0 15,95 1,03 2,53 

C30 14,10 0,79 2,15 
C60 13,9 0,79 2,12 

C120 13,2 0,72 1,84 
C180 6,67 0,54 1,28 

 

 Quando a amostra S2 é pirolisada até 500°C, formando C0, ocorre redução 

de seu teor de carbono o que indica que ela perde parte de sua matéria orgânica 

original, deixando coque como resíduo orgânico, que contempla o teor de carbono 

de 15,95% da massa de C0. 

A significativa redução no conteúdo de hidrogênio de S2 é devida a 

decomposição parcial de seus componentes orgânicos e desidroxilação total ou 

parcial de seus componentes minerais, os quais serão apresentados nas curvas 

DRX, no item 5.3.4. Assim sendo, sólidos inorgânicos que não foram decompostos 

ou parcialmente decompostos e óxidos inorgânicos produzidos a partir de 

desidroxilação de componentes minerais de S2 também estão presentes em C0 

[117]. 

Quando S2 é pirolisadoa 500°C e é mantido nessa temperatura por diferentes 

períodos de tempo para formar C30, C60, C120 e C180, o teor de carbono diminui 

devido ao aumento das perdas de matéria orgânica, como consequência do 

crescente grau de pirólise do coque originalmente presente em C0 [135], indicando 

também que o conteúdo de coque residual diminui com o aumento do tempo de 

pirólise. Esse fato também é responsável pela respectiva diminuição dos conteúdos 

de nitrogênio no coque residual. 

Já a diminuição no conteúdo de hidrogênio nos produtos pirolisados ocorre 

por causa do aumento do grau de pirólise dos seus compostos orgânicos e a 

liberação de água devido a um maior grau de desidroxilação de algum componente 

mineral que pode ocorrer a 500°C, como indicado no item 5.3.4 referente aos 

resultados de difração. 
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5.3.3 Fluorescência de Raios X 

 

 A Tabela 12 apresenta os teores de óxidos para S2, normalizados para 100% 

quando efetuada a FRX com perda ao fogo a 1050°C por 1 hora. Esses dados são 

expressos em óxidos dos elementos de maior teor. 

 

Tabela 12 – Teores de óxidos para S2. 

Óxido Percentual do óxido em S2 (%) 

SiO2 12,5 
Al2O3 9,92 
Fe2O3 6,84 
P2O5 5,09 
SO3 3,35 
CaO 2,75 
TiO2 0,76 
MgO 0,68 
K2O 0,66 
Cl 0,38 

ZnO 0,3 
Na2O 0,16 
CuO 0,14 
Cr2O3 0,12 
BaO 0,12 
MnO 0,05 
NiO 0,04 
V2O5 0,03 
ZrO2 0,03 
SrO 0,02 
PbO 0,02 
SnO2 0,01 

Br t 
Rb2O t 
Y2O3 t 

Nb2O5 t 

  

Total de óxidos (%) 43,97 
Perda ao fogo (%) 56,00 

Total (%) 99,97+ traços = 100 

t são os elementos traços (menores que 0,01%) 

 

 Optou-se por não realizar análises FRX para os produtos pirolisados de S2 

visto que já se espera um aumento em seus respectivos teores de óxidos conforme 

aumenta o período de tempo na pirólise isotérmica a 500°C. Esse tratamento 

provoca a diminuição do percentual orgânico e a desidroxilação dos argilominerais 

presentes em cada um dos produtos de pirólise, e por esse motivo o teor de óxidos 

aumenta de C0 a C180. 
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Pode-se verificar pelo teor de óxidos que elementos associados aos minerais, 

silício, alumínio e potássio, aparecem em grandes concentrações. Estes valores 

estão associados à presença significativa de argilominerais no solo os quais são 

provenientes de arrastes do solo e areia não separada na unidade de caixa de areia 

em uma ETE e que causam o elevado percentual de massa calcinada de S2 

observado a 1000°C. 

 

Quanto aos metais pesados, dados da literatura mostram que sua 

concentração média no lodo de esgoto varia de 0,5 a 6% [39]. Levando em 

consideração os metais pesados estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 375 de 

2006 [41], verificou-se em S2 a presença de cobre, cromo, níquel, chumbo e zinco, 

totalizando uma concentração total de 0,62% desses elementos. 

A Resolução CONAMA n° 375 de 2006 estabelece as concentrações 

máximas desses elementos no lodo de esgoto visando o seu reaproveitamento 

agrícola. No intuito de verificar essa possibilidade de utilização para S2, foram 

calculadas e comparadas suas concentrações de metais pesados com os valores 

estabelecidos por essa resolução, conforme apresenta a Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Concentrações máximas de metais pesados no lodo de esgoto, visando seu 

reaproveitamento agrícola, segundo a Resolução CONAMA n° 375 de 2006 e seus respectivos 

valores encontrados para S2. 

Elemento 
Concentração máxima permitida 

no lodo de esgoto (mg.kg
-1

) 
Concentração encontrada em 

S2 (mg.kg
-1

) 

Arsênio (As) 41 0 
Cádmio (Cd) 39 0 
Cobre (Cu) 1500 1118 
Cromo (Cr) 1000 821 
Níquel (Ni) 420 314 

Chumbo (Pb) 300 185 
Zinco (Zn) 2800 2410 

Mercúrio (Hg) 17 0 
Molibdênio (Mo) 50 0 

Selênio (Se) 100 0 

 

 Verifica-se que as concentrações de metais pesados encontradas em S2 

permitem a sua utilização na agricultura. No entanto, ressalta-se que esse é apenas 

um dos quesitos que essa resolução considera, existindo outros como, por exemplo, 

a concentração de agentes patogênicos, substâncias orgânicas e de nutrientes. 
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 Trabalhos anteriores referentes à quantificação do teor de metais pesados no 

lodo proveniente da ETE de Barueri reportam concentrações de cromo variando de 

667 mg.kg-1 a 1079 mg.kg-1, zinco de 3076 mg.kg-1 a 3550 mg.kg-1, cobre de 485 

mg.kg-1 a 1706 mg.kg-1 e níquel de 211 mg.kg-1 a 600 mg.kg-1 [146]. 

Além do teor de metais pesados, outros elementos químicos podem 

comprometer a qualidade do lodo de esgoto para seu uso agrícola. Esse pode ser o 

caso do enxofre. O lodo S2 apresentou concentração de enxofre de 13,4 g.kg-1, valor 

coerente ao encontrado por [146] que estava na faixa de 10,8 g.kg-1 a 17,1 g.kg-1. 

 

5.3.4 Difração de Raios X 

 

Como S2 é um resíduo sólido que tem uma composição heterogênea que 

varia de acordo com inúmeros fatores, as fontes dos seus argilominerais são 

inúmeras. Uma das principais são os produtos utilizados no seu condicionamento 

químico (cloreto férrico, cal e sulfato de alumínio) que acontece no tratamento em 

fase sólida e restos de areia não capturadas no tratamento em fase líquida na ETE.  

Outras fontes provem de restos de rocha devido ao contato com inúmeras 

superfícies e meios desde a geração do efluente, seu tratamento e geração do lodo 

em si, que carrega uma carga bem variada de componentes. 

O variado uso industrial das argilas que são consumidas em grandes 

quantidades [147] amplia ainda mais o leque de fontes dos argilominerais presentes 

no lodo de esgoto. 

 Para caracterização das fases cristalinas desses argilominerais nas amostras 

utilizou-se da técnica de DRX. A Figura 38 apresenta as curvas de difração de raios 

X para a amostra S2 e seus produtos pirolisados. De maneira geral pode ser 

verificado que a cristalinidade das amostras não é grande, o que pode ser 

observado pela intensidade dos picos DRX que são relativamente baixas por um 

todo.  

Com o aumento do período de pirólise a 500°C de S2, os produtos pirolisados 

se decompõem, algumas fases inorgânicas cristalinas concentram-se e outras são 

total ou parcialmente desidratadas. 

 Para a amostra S2, as fases cristalinas identificadas foram ilita, quartzo, 

caulinita, gibsita e microclínio. Para todos os produtos pirolisados não se identificou 
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a gibsita uma vez que ela foi termicamente decomposta antes de 500°C formando 

óxido de alumínio [141], e ocorreu a desidroxilação da caulinita e ilita a qual foi 

observada pela diminuição dos picos DRX [135].  

Notou-se que com o aumento do período de tempo de pirólise, as alturas dos 

picos referentes à caulinita diminuíram para os produtos pirolisados C0 a C60, e 

picos muito pequenos foram identificados nas curvas DRX dos produtos pirolisados 

C120 e C180. Apesar de que em uma análise termogravimétrica dinâmica da 

caulinita a 10°C.min-1, sua desidroxilação completar-se em torno de 700°C [141], 

uma análise termogravimétrica isotérmica a 500°C por períodos prolongados poderá 

quase completar sua desidroxilação [148], conforme indicado pelas curvas DRX dos 

produtos pirolisados C120 e C180. 

A Ilita desidroxila em temperaturas mais altas quando comparada a caulinita, 

como pode ser visto nos seus picos das curvas DRX, os quais levemente diminuem 

apenas para as amostras C120 e C180, indicando que uma desidroxilação parcial 

ocorreu apenas após duas horas de pirólise de S2 a 500°C. 

O microclínio é muito mais estável termicamente do que a caulinita e a ilita 

[135]. Como consequência, os seus picos DRX estão presentes nas curvas DRX de 

todos os produtos pirolisados e de S2. 

O quartzo apresentou os mesmos picos DRX em todas as amostras, o que 

indica que é o componente mineral mais estável a 500°C e nas isotermas nessa 

temperatura. É o material mais significante em todas as amostras. 

Inúmeros outros estudos apresentam análises de DRX referentes a outros 

lodos de esgoto. Malliou et. al estudou o lodo de esgoto como aditivo visando 

construir novos materiais de construção e utilizou a DRX para determinar os 

produtos de hidratação que são formados [149]. Wang e Xue caracterizaram por 

DRX as composições minerais de um lodo de esgoto proveniente da China e 

verificou uma baixa cristalinidade, a presença de quartzo, calcita, caulinita, 

muscotiva e material amorfo o qual possuía matéria orgânica como maior 

constituinte [150].  

Rodríguez et. al estudaram o comportamento de um lodo de esgoto 

proveniente da Espanha tradado isotermicamente a 700°C para utilizá-lo como 

aditivo em materiais de construção. Na caracterização por DRX verificaram a 
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presença de quartzo, calcita, ilita e feldspatos e observaram o declínio e 

desaparecimento de algumas fases cristalinas [151]. 

Ros et. al estudaram ao aumento da área superficial do lodo de esgoto 

utilizando pirólise e ativação química com ácido sulfúrico. Através de DRX 

identificaram a presença de quartzo, ilita, caulinita e calcita no lodo original. No caso 

do lodo pirolisado verificaram uma diminuição na intensidade dos picos e o 

desaparecimento de algumas fases cristalinas [152]. 

Apesar dos inúmeros fatores que afetam a composição desse resíduo, no 

caso desses trabalhos, foram identificadas fases cristalinas bastante semelhantes. 
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Figura 38 – Curvas DRX para S2 e seus produtos pirolisados (I=ilita, D=dolomita, Q=quartzo, 

K=caulinita, G=gibsita e M=microclínio). 
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5.3.5 Área superficial 

 

 A Tabela 14 apresenta as áreas superficiais obtidas pelo método BET para a 

amostra S2 e seus produtos de pirólise. 

 

Tabela 14 – Áreas superficiais para S2 e seus produtos de pirólise. 

Amostra Área superficial (m
2
.g

-1
) 

S2 2,02 

C0 52,55 

C30 59,30 

C60 61,51 

C120 49,55 

C180 46,63 

 

A Tabela 14 mostra que S2 tem uma baixa área superficial, mas os produtos 

de pirólise possuem áreas superficiais entre 45 e 60 m2.g-1, valores próximos aos 

reportados por outros autores para materiais de pirólise obtidos de outros lodos de 

esgoto, os quais estão entre 50 e 100 m2.g-1 [10, 97, 153]. 

 A área superficial dos produtos de pirólise aumentou até o caso de pirólise a 

500°C por 60 minutos. Isso ocorreu principalmente porque a pirólise promoveu a 

liberação de parte da porção orgânica presente em S2 de poros inicialmente 

preenchidos, aumentando a porosidade do material. Esse aumento também pode ter 

sido promovido pela desidroxilação de fases minerais de S2, resultando em 

partículas cristalinas amorfas com alta área superficial. 

 Para as amostras com maiores períodos de tempo de pirólise (C120 e C180) 

a área superficial diminuiu. Esse fato provavelmente ocorreu em função do efeito 

deletério promovido pelos maiores períodos de tempo de aquecimento, os quais 

podem ter causado a sinterização e ou fechamento da matriz carbonácea gerada 

pela pirólise, fechando as entradas dos poros, diminuindo assim a área superficial 

acessível [17, 35, 92]. 

 A capacidade de adsorção de materiais de pirólise é muitas vezes indicada 

pela sua área superficial; quanto maior é a área superficial exposta pelo produto, 

maior é sua capacidade de adsorção.  

 Além da área superficial, a qual tem um importante papel no tratamento de 

águas residuárias, a origem do lodo, a estrutura carbonácea e porosidade do 
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material formado na pirólise, a qualidade e quantidade de substâncias não 

carbonáceas que se formam, todas afetam o caráter da adsorção [154].  

Essa situação é refletida principalmente nos produtos de pirólise C120 e 

C180, uma vez que apresentam menor matriz carbonácea (coque), a qual parte foi 

decomposta em virtude do maior tempo de pirólise que foram expostos, resultando 

em uma menor área superficial quando comparado com os outros produtos de 

pirólise em menores períodos de tempo. 

 

5.3.6 Tamanho e volume dos poros 

 

O tamanho dos poros foi expresso em termos de diâmetro médio (nm). Já o 

volume total dos poros foi obtido levando em consideração aqueles com diâmetros 

menores que 422,8 nm. 

A Tabela 15 apresenta os dados de diâmetro médio e volume total de poros 

para cada um dos produtos de pirólise de S2. As curvas de distribuição de tamanho 

dos poros obtidas pelo método DFT para os mesmos produtos são apresentadas na 

Figura 39. 

 

Tabela 15 – Diâmetros médios e volumes totais de poros para os produtos de pirólise de S2. 
 

Produto de pirólise Diâmetro médio dos poros (nm) Volume total dos poros (cm
3
.g

-1
) 

C0 7,69 0,1010 

C30 7,58 0,1125 

C60 8,09 0,1245 

C120 8,70 0,1078 

C180 10,6 0,1238 

 

Todos os produtos de pirólise analisados obtiveram diâmetros médios de 

poros na faixa de 7,58 nm até 10,6 nm, sendo todos classificados como 

mesoporosos. 

Essa diferença encontrada nos diâmetros médios deve-se as diferentes 

condições nas quais foram obtidos, isto é, os diferentes tempos na isoterma a 

500°C.  

Podemos verificar praticamente que, conforme aumentou o tempo de pirólise 

na isoterma, maior foi o diâmetro médio do poro, uma vez que maior foi o tempo 

necessário para que alguns produtos que ainda não se decompuseram pudessem 
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se decompor, liberando espaços nos poros os quais estavam inicialmente 

preenchidos e consecutivamente aumentando seus respectivos diâmetros. 

 

 

Figura 39 – Curvas de distribuição de tamanho dos poros para os produtos de pirólise de S2. 

 

A distribuição do tamanho de poros apresentou vários picos na faixa de 2 nm 

a 70 nm o que é indicação de que os produtos de pirólise são predominantemente 

mesoporos e macroporos. 
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Podemos verificar que para os produtos de pirólise C0 até C60, o volume total 

dos poros aumentou devido principalmente ao crescimento do volume dos 

mesoporos das faixas de diâmetro entre 2 nm a 4 nm e 20 nm a 50 nm. Além disso, 

C60 apresentou o valor máximo de volume dos poros na faixa entre 2 nm e 4 nm,  o 

que conferiu a essa amostra o maior volume total de poros. 

O aumento do volume de mesoporos na faixa de 2 nm a 4 nm, que ocorreu 

para C30 e C60, mostra a importância da variação do tempo na pirólise isotérmica a 

500°C, a qual promoveu o surgimento de poros de menor tamanho devido a 

decomposição de alguns componentes presentes incialmente em S2.   

No caso do produto de pirólise C120 ocorreu uma diminuição considerável de 

seu volume total devido ao decréscimo do volume dos mesoporos nas mesmas 

faixas citadas anteriormente. 

No produto de pirólise C180 também ocorreu uma diminuição considerável no 

volume ocupado pelos mesoporos da faixa entre 2 nm a 4 nm. No entanto, para os 

mesoporos na faixa de 20 nm a 50 nm o volume atingiu um valor máximo de 0,016 

cm3.g-1, o que conferiu a essa amostra o segundo maior volume total de poros. 

Possivelmente, para maiores períodos na isoterma a 500°C, a diminuição no 

volume ocupado mesoporos na faixa de 2 nm a 4 nm ocorreu porque esses poros se 

conectaram e sofreram um alargamento [155], o qual é refletido no aumento dos 

poros acima de 20 nm para o caso de C180.  

Um comportamento parecido foi identificado no trabalho de Juang, Wu e 

Tseng que prepararam adsorventes alternativos de resíduos da agricultura e 

verificaram que aumentando o tempo de pirólise numa dada temperatura ocorreu um 

acréscimo nos mesoporos e decréscimo nos microporos dos adsorventes [156]. 

Esses resultados mostram que o período de tempo de pirólise na isoterma a 

500°C foi um fator importante no desenvolvimento dos mesoporos de várias faixas 

de tamanho os quais irão influenciar na capacidade adsortiva de cada produto de 

pirólise. 

É importante salientar que em materiais porosos, quanto maior a quantidade 

de microporos, maior será sua capacidade de adsorver moléculas com menor massa 

molecular. Por outro lado, quanto maior a quantidade de mesoporos, maior será sua 

capacidade de adsorver moléculas com maior massa molecular. 
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Nesse contexto, o aumento do volume dos mesoporos na faixa de 2 a 4 nm, 

que é relativamente próxima à faixa de tamanho dos microporos (0 a 2 nm), 

identificado para C30 e C60, confere a esses produtos de pirólise uma maior chance 

de adsorver moléculas menores, nesse caso o fenol. 

 Da mesma maneira pode-se dizer também que como todos os produtos de 

pirólise são predominantemente mesoporosos, a chance de ambos terem uma maior 

capacidade adsortiva para moléculas maiores, nesse caso a tartrazina, será maior 

em comparação com a de fenol. 

 Essa situação ocorre porque esses adsorventes possuem largos diâmetros 

médios de poros o que poderá facilitar o transporte de moléculas dentro de sua 

estrutura porosa e, deste modo, aumentar a capacidade adsortiva para moléculas de 

maior massa molecular [157]. 

Um fato interessante a ser lembrado é que quanto maior a presença de poros 

de tamanho reduzido em um material, maior será sua área superficial, uma vez que 

eles representam quase sua totalidade [60]. Essa situação é bem ilustrada quando 

comparamos os produtos de pirólise C30, C60, C120 e C180. 

Os dois primeiros apresentaram os maiores volumes de poros na faixa de 2 a 

4 nm (0,015 e 0,016 cm3.g-1) e consequentemente as maiores áreas superficiais 

(59,30 e 61,51 m2.g-1) em relação aos demais produtos de pirólise. Já C120 e C180 

apresentaram os menores volumes de poros nessa mesma faixa (0,011 e 0,008 

cm3.g-1), e consequentemente as menores áreas superficiais (49,55 e 46,63 m2.g-1). 

Comparando os resultados obtidos com alguns dados da literatura, 

verificamos que alguns trabalhos mostram que o diâmetro médio encontrado para 

adsorventes obtidos por pirólise do lodo de esgoto está na faixa de 10 nm a 100 nm 

[157], possuem caráter mesoporoso [97, 158], e o volume total de poros entre 0,102 

cm3.g-1 a 0,112 cm3.g-1 [155], uma situação bem parecida com o encontrado nesse 

trabalho. 

 

5.3.7 Microscopia Eletrônica de Varredura 

  

 A microscopia eletrônica de varredura foi empregada para observar a 

morfologia das superfícies das amostras com ampliações de 1000 x e 5000 x e é 

apresentada nas Figuras 40 a 45. 
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Figura 40 – Micrografias para S2 ampliadas 1000 x e 5000 x. 

 

    

Figura 41 – Micrografias para C0 ampliadas 1000 x e 5000 x. 

 

    

Figura 42 – Micrografias para C30 ampliadas 1000 x e 5000 x. 

 

Amostra: S2 Amostra: S2 

Amostra: C0 Amostra: C0 

Amostra: C30 Amostra: C30 
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Figura 43 – Micrografias para C60 ampliadas 1000 x e 5000 x. 

 

    

Figura 44 – Micrografias para C120 ampliadas 1000 x e 5000 x. 

 

   

Figura 45 – Micrografias para C180 ampliadas 1000 x e 5000 x. 

 

Amostra: C60 Amostra: C60 

Amostra: C120 Amostra: C120 

Amostra: C180 Amostra: C180 
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Quando comparamos as micrografias de S2 com a de seus respectivos 

produtos de pirólise pode ser visto que a morfologia da superfície foi bastante 

modificada em função dos diferentes períodos na pirólise isotérmica a 500°C. Essa 

mudança ocorreu como resultado do desprendimento de voláteis, decomposição da 

matéria orgânica e desidroxilação da porção inorgânica existente em cada produto 

de pirólise. 

 Observando a Figura 40, o lodo original S2 mostrou partículas grandes e uma 

superfície pouco porosa na qual dominam os mesoporos e macroporos, já os 

produtos de pirólise apresentaram partículas cada vez menores e mais pontiagudas, 

as quais exibiram porosidades mais desenvolvidas. 

 A superfície de S2 apresentou-se densa e de certo modo mais suavizada 

onde quase nenhum poro perceptível pôde ser identificado. No entanto após a 

pirólise, poros visíveis foram se desenvolvendo nos produtos de pirólise, com os 

respectivos aumentos de suas áreas superficiais até 60 minutos na isoterma a 

500°C. 

O efeito dos diferentes períodos de pirólise isotérmica a 500°C fez com que 

C0, C30, C60 e C120 apresentassem, nessa ordem, partículas cada vez menores, o 

que é bem visível pelas micrografias das Figuras 41 a 44. 

 Para C180, na Figura 45, pode-se verificar que algumas partículas e poros de 

menor tamanho se uniram formando outros maiores, ocorrendo uma coalescência 

parcial da estrutura porosa. Essa situação foi verificada na curva de distribuição do 

tamanho dos poros onde os mesoporos de menor tamanho diminuíram de volume 

em função de sua junção, aumentando o volume dos mesoporos de maior dimensão 

e dos macroporos. 

 

5.4 Uso dos produtos de pirólise do lodo de esgoto como material 

adsorvente de fenol e tartrazina em meio aquoso 

 

 A seguir são apresentados os resultados dos experimentos de adsorção dos 

poluentes, Fenol e Tartrazina, presentes em soluções aquosas com diferentes 

concentrações iniciais (1000, 800, 600, 400 e 200 mg.L-1) utilizando como materiais 

adsorventes os diferentes produtos de pirólise, C0 a C180 e sua discussão. 
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5.4.1 Cálculo das isotermas 

 

Nas Tabelas 16 e 17 são apresentados os dados utilizados para a elaboração 

das isotermas de Langmuir e Freundlich. Após as tabelas seguem as isotermas de 

adsorção, de ambos os modelos, obtidas para cada produto de pirolise analisado, 

que estão representadas nas Figuras 46 e 47. 

 

Tabela 16 – Dados de adsorção de fenol e tartrazina nos produtos de pirólise para elaboração das 

isotermas de Langmuir. 

Produto de 
pirólise 

Massa de 
produto de 
pirólise (g) 

Dados de equilíbrio para o fenol Dados de equilíbrio para a tartrazina 

CeqL 
(mg.L

-1
) 

CeqS 
(mg.g

-1
) 

CeqL/CeqS 
CeqL 

(mg.L
-1

) 
CeqS 

(mg.g
-1

) 
CeqL/CeqS 

C0 

10 761,59 5,01 152,11 304,48 14,59 20,87 
10 582,59 4,62 126,11 219,67 12,15 18,08 
10 437,55 3,52 124,31 148,76 9,47 15,71 
10 237,14 3,26 72,81 87,59 6,50 13,47 
10 59,99 2,80 21,42 40,32 3,34 12,07 

C30 

10 727,34 5,73 127,02 241,92 15,94 15,18 
10 566,62 4,96 114,25 178,80 13,04 13,71 
10 415,05 4,01 103,57 125,13 9,98 12,53 
10 202,89 3,94 51,47 77,86 6,72 11,59 
10 63,67 2,73 23,35 36,43 3,43 10,63 

C60 

10 712,51 6,04 118,02 247,48 15,82 15,64 
10 556,62 5,17 107,63 183,52 12,94 14,18 
10 393,69 4,47 88,07 127,91 9,92 12,89 
10 190,15 4,20 45,31 77,86 6,72 11,59 
10 12,91 3,74 3,45 36,15 3,43 10,53 

C120 

10 815,12 3,88 209,94 386,51 12,82 30,15 
10 652,78 3,13 208,66 275,28 10,94 25,16 
10 453,03 3,18 142,26 177,96 8,84 20,14 
10 285,58 2,29 124,80 102,88 6,16 16,71 
10 92,86 2,14 43,33 44,49 3,25 13,70 

C180 

10 826,01 3,65 226,07 428,22 11,92 35,93 
10 635,66 3,49 182,03 303,09 10,34 29,32 
10 457,72 3,08 148,47 191,86 8,54 22,48 
10 225,46 3,49 64,59 108,45 6,03 17,98 
10 62,99 2,74 22,99 47,27 3,19 14,84 

CeqS = (X/m), onde X é igual a quantidade adsorvida de fenol em miligramas, e m é a massa de adsorvente 

utilizada em gramas. 
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Tabela 17 – Dados de adsorção de fenol e tartrazina nos produtos de pirólise para elaboração das 

isotermas de Freundlich. 

Produto pirolisado 
Massa de produto de 

pirólise (g) 

Dados de equilíbrio para o 
fenol 

Dados de equilíbrio para a 
tartrazina 

log CeqL log CeqS log CeqL log CeqS 

C0 

10 2,88 0,70 2,48 1,16 
10 2,77 0,66 2,34 1,08 
10 2,64 0,55 2,17 0,98 
10 2,38 0,51 1,94 0,81 
10 1,78 0,45 1,61 0,52 

C30 

10 2,86 0,76 2,38 1,20 
10 2,75 0,70 2,25 1,12 
10 2,62 0,60 2,10 1,00 
10 2,31 0,60 1,89 0,83 
10 1,80 0,44 1,56 0,53 

C60 

10 2,85 0,78 2,39 1,20 
10 2,75 0,71 2,26 1,11 
10 2,60 0,65 2,11 1,00 
10 2,28 0,62 1,89 0,83 
10 1,11 0,57 1,56 0,54 

C120 

10 2,91 0,59 2,59 1,11 
10 2,81 0,50 2,44 1,04 
10 2,66 0,50 2,25 0,95 
10 2,46 0,36 2,01 0,79 
10 1,97 0,33 1,65 0,51 

C180 

10 2,92 0,56 2,63 1,08 
10 2,80 0,54 2,48 1,01 
10 2,66 0,49 2,28 0,93 
10 2,35 0,54 2,04 0,78 
10 1,80 0,44 1,67 0,50 
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Figura 46 – Isotermas de Langmuir para os ensaios de adsorção de fenol e tartrazina utilizando os 

produtos de pirólise. 
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Figura 47 – Isotermas de Freundlich para os ensaios de adsorção de fenol e tartrazina utilizando os 

produtos de pirólise. 

 

Em vários estudos visando obter adsorventes alternativos, o modelo de 

Langmuir tem sido amplamente utilizado para estimar a capacidade adsortiva de 

materiais obtidos pelo lodo de esgoto para vários contaminantes [10, 23, 35, 157].  

Sua principal vantagem sobre as outras isotermas é permitir quantificar a 

capacidade de adsorção de espécies químicas no material adsorvente obtido pelo 

lodo e avaliar a constante relacionada à distribuição das espécies entre a fase 

líquida e a superfície do adsorvente. 

Os parâmetros CeqSMÁX da equação de Langmuir e kf da equação de 

Freundlich têm sido utilizados para estimar a capacidade máxima de adsorção para 

vários compostos químicos nos adsorventes de lodo de esgoto [79]. O parâmetro b 

da equação de Langmuir foi utilizado para relacionar a distribuição do composto na 
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fase líquida e na superfície do adsorvente. Já o parâmetro nF da equação de 

Freundlich foi utilizado para verificar qualitativamente a intensidade de adsorção, 

indicando a distribuição de sítios energéticos no produto de pirólise, ou seja, sua 

afinidade em relação ao composto químico a ser adsorvido. 

Esses parâmetros foram calculados e são apresentados na Tabela 18 junto 

com os respectivos fatores de correlação obtidos para cada caso. 

 

Tabela 18 – Parâmetros de Langmuir e Freundlich para adsorção de fenol e tartrazina nos produtos 

de pirólise. 

Adsorção de fenol 

Produto de pirólise 
Parâmetros para modelo de Langmuir Parâmetros para modelo Freundlich 

CeqSMÁX 

(mg.g
-1

)
 

b 
(L.mol

-1
) 

R
2
 

KF 
(mol.g

-1)
 

nF R
2 

C0 5,50 7,66x10
-3

 0,91 1,08 4,61 0,75 
C30 6,21 7,94x10

-3
 0,93 0,87 3,64 0,90 

C60 6,00 1,61x10
-2

 0,94 2,80 10,47 0,60 
C120 4,31 5,93x10

-3
 0,91 0,62 3,85 0,75 

C180 3,68 3,02x10
-2

 0,98 1,92 10,82 0,54 

Adsorção de tartrazina 

Produto de pirólise 
Parâmetros para modelo de Langmuir Parâmetros para modelo Freundlich 

CeqSMÁX 

(mg.g
-1

)
 

b 
(L.mol

-1
) 

R
2
 

KF 
(mol.g

-1
) 

nF R
2 

C0 29,76 3,15x10
-3 

0,99 0,23 1,36 0,99 
C30 45,66 2,23 x10

-3
 0,99 0,18 1,21 0,99 

C60 41,32 2,49 x10
-3

 0,99 0,20 1,26 0,99 
C120 20,75 4,14 x10

-3
 0,99 0,30 1,56 0,98 

C180 17,86 4,66 x10
-3

 0,99 0,33 1,66 0,98 

 

Os valores para o parâmetro b mostram que tanto o fenol quanto a tartrazina 

apresentaram-se distribuídos diferentemente na fase líquida e na superfície dos 

produtos de pirólise, uma situação já esperada uma vez que são adsorventes com 

diferentes quantidades de coque, composições, áreas superficiais e porosidades. 

O parâmetro nF apresentou valores na faixa entre 1 e 10 para a adsorção de 

tartrazina, o que indica a presença de sítios altamente energéticos e uma adsorção 

favorável para esse componente nos produtos de pirólise.  

No caso da adsorção de fenol, observou-se que para os adsorventes C60 e 

C180, os valores de nF ultrapassaram o máximo para o qual a adsorção é dada 

como favorável. No entanto, esse parâmetro foi calculado de acordo com os dados 

do modelo de Freundlich o qual apresentou baixos coeficientes de correlação 

especialmente nesses dois casos (0,60 e 0,54).  
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A Tabela 19 apresenta os parâmetros de equilíbrio (RL), calculados de acordo 

com os dados de adsorção pelo modelo de Langmuir para os produtos de pirólise, 

obtidos levando em consideração que as maiores concentrações iniciais de fenol e 

tartrazina nas soluções inicialmente preparadas eram de respectivamente 1000 e 

980 mg.L-1. 

 

Tabela 19 – Parâmetros de equilíbrio para adsorção de fenol e tartrazina nos produtos de pirólise. 

Produto de pirólise Parâmetro de equilíbrio (RL) 
Adsorção de fenol 

C0 0,12 
C30 0,11 
C60 0,06 

C120 0,14 
C180 0,03 

Adsorção de tartrazina 

C0 0,24 
C30 0,31 
C60 0,29 

C120 0,20 
C180 0,18 

 

No que se refere aos parâmetros de equilíbrio (RL), a adsorção de fenol e 

tartrazina nos produtos de pirólise é dada como favorável, uma vez que todos seus 

valores estão compreendidos entre 0 e 1. Verificando as curvas de CeqL versus 

massa de poluente adsorvida (mg), podemos verificar se a adsorção é ou não é 

favorável em cada produto de pirólise. Essas curvas para o fenol e para a tartrazina 

são apresentadas na Figura 48. 
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Figura 48 – Curvas de Massa x CeqL de poluente adsorvida para os produtos de pirólise. 
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 Verificando as curvas, dizemos que a adsorção é favorável se inicialmente a 

curva tende a subir até alcançar um valor máximo, o que ocorre para todos os 

produtos de pirólise, com exceção do caso quando C180 é utilizado na adsorção de 

fenol, no qual a curva atinge um valor máximo e logo após tende a cair, motivo pelo 

qual apresentou o menor parâmetro de equilíbrio (0,03), mas mesmo assim 

apresentou uma adsorção favorável. 

 

Os altos coeficientes de correlação obtidos das equações linearizadas de 

Langmuir (Tabela 18) indicam que esse modelo de adsorção é o indicado para 

analisar a adsorção de fenol e tartrazina pelos produtos de pirólise.  

Por outro lado, os coeficientes de correlação obtidos para adsorção de fenol 

segundo Freundlich foram baixos, o que indica que esse modelo não representa os 

dados obtidos. Assim sendo, os dados de adsorção de fenol e tartrazina serão 

analisados, levando em consideração as caracterizações realizadas, dando ênfase 

na discussão dos resultados obtidos pelo modelo de Langmuir. 

 

Moléculas com menor massa molecular como as de fenol (94,11 g.mol-1) têm 

maior chance de adsorção em adsorventes com maior volume de microporos, uma 

vez que pelo seu tamanho reduzido, elas conseguem penetrar nos poros desses 

adsorventes e serem adsorvidas em suas paredes internas. 

No caso de moléculas com maior massa molecular como as de tartrazina 

(534,36 g.mol-1), a penetração nos microporos pode não ser possível uma vez que 

essas moléculas possuem tamanhos maiores. Consequentemente, boa parte de sua 

adsorção ocorre na superfície externa dos adsorventes, a qual é meso e 

macroporosa. 

Através da análise de tamanho dos poros, verificou-se que todos os produtos 

de pirólise são mesoporosos, o que inicialmente era um indício da maior chance de 

adsorção de moléculas maiores. Após os ensaios de adsorção e análise dos seus 

parâmetros, essa situação se confirmou, onde foram verificadas capacidades 

adsortivas máximas muito maiores para a tartrazina em todos os produtos de 

pirólise.  

A Figura 49 apresenta comparações das capacidades adsortivas máximas de 

fenol e de tartrazina nos produtos de pirólise. 
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Figura 49 – Comparação das capacidades máximas de adsorção de fenol e tartrazina nos produtos 

de pirólise. 

 

Conforme podemos verificar, os produtos de pirólise C30 e C60 apresentaram 

os maiores valores para o parâmetro CeqSMÁX, tanto para adsorção de fenol (6,21 

mg.g-1 e 6 mg.g-1) quanto para adsorção de tartrazina (45,66 mg.g-1 e 41,32 mg.g-1), 

o que é uma prova de suas maiores capacidades adsortivas em relação as outras 

amostras. 

Como visto no item 5.3.5, esses produtos apresentaram as duas maiores 

áreas superficiais (59,30 m2.g-1 e 61,51 m2.g-1). Então inicialmente pode ser 

concluído que a área superficial é o parâmetro que mais afeta a capacidade de 

adsorção em cada um dos produtos de pirólise. Praticamente, quanto maior foi à 

área superficial, maior foi a capacidade de adsorção. 

Além da área superficial, a estrutura química do adsorvente também é um 

indicativo de sua capacidade adsortiva. Uma vez que caso ele tenha uma estrutura 

química favorável, esta pode superar as limitações de uma área superficial baixa. 

Vários estudos conduzidos utilizando lodo de esgoto como adsorvente têm mostrado 

a influência de outros parâmetros. Por exemplo, observou-se que a capacidade de 

adsorção de um adsorvente de lodo preparado por ativação química foi mais 

influenciada pela temperatura de ativação do que pela área superficial [159]. 
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Nesse estudo, C30 apresentou capacidade adsortiva ligeiramente maior que 

C60, que tem área superficial um pouco maior. Levando em consideração apenas a 

área superficial, o produto de pirólise C60 deveria ter a maior capacidade adsortiva, 

mas como já discutido, esse produto foi pirolisado num maior período de tempo a 

500°C, o que provocou, pelos resultados obtidos por CHN, uma pequena diminuição 

no coque formado de seu teor de carbono em relação ao C30, o que pode explicar o 

ocorrido. 

Um fato interessante que foi notado é que os produtos de pirólise, C30 e C60, 

os quais apresentaram o maior volume de mesoporos na faixa de 2 nm a 4 nm 

também foram aqueles com as maiores áreas superficiais e capacidades adsortivas, 

o que confirmou a relação direta entre os poros de menores tamanhos encontrados 

nos produtos de pirólise com suas áreas superficiais, as quais influenciaram 

diretamente as capacidades adsortivas. 

Em relação aos produtos de pirólise C120 e C180, notou-se que a quantidade 

de coque presentes nos mesmos foi um dos parâmetros que influenciou sua 

adsorção. Eles apresentaram as menores áreas superficiais e foram pirolisados nos 

maiores períodos de tempo a 500°C, o que diminuiu seu teor de materiais 

carbonáceos, e como consequência, suas capacidades adsortivas. 

Esses produtos de pirólise foram aqueles que apresentaram os menores 

volumes de poros na faixa de 2 nm a 4 nm, que são os que mais influenciaram as 

áreas superficiais das amostras (por serem os menores), o que também confirma 

suas baixas capacidades adsortivas em relação as outras amostras, tanto para fenol 

quanto tartrazina. 

Comparando a adsorção de fenol e tartrazina utilizando C120 e C180 

verificamos que a adsorção de tartrazina é muito maior, e isso se deve ao maior 

tamanho médio dos poros existentes nessas amostras (8,9 nm e 10,6 nm), o que 

auxilia na adsorção de moléculas maiores, nesse caso, o corante. 

 

 Levando em consideração as concentrações iniciais (Ci) em cada uma das 

soluções preparadas e suas concentrações após o equilíbrio (CeqL) foram analisados 

os percentuais de remoção de fenol e tartrazina para os ensaios de adsorção 

realizados.  
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Conforme mostra a Figura 50, verificamos que para todos os ensaios as 

remoções dos poluentes apresentaram maiores eficiências para baixas 

concentrações e tenderam a diminuir para altas concentrações.  

Esses resultados enaltecem uma das principais vantagens da adsorção em 

relação a outros processos de separação, que é sua eficiência na remoção de 

poluentes mesmo estando em baixas concentrações [55]. O decréscimo na 

capacidade de remoção de poluentes é comum com o aumento de suas 

concentrações, sendo citado em artigos de revisão referentes à adsorção de fenol 

em adsorventes provenientes do lodo de esgoto [94]. 

 

 

Figura 50 – Percentuais de remoção de fenol e tartrazina nos produtos de pirólise para cada 

adsorção. 

 

A remoção da tartrazina seguiu uma uniformidade, variando pouco da solução 

menos concentrada para mais concentrada, uma situação esperada já que os 

adsorventes utilizados eram mesoporosos, próprios para adsorção de moléculas 

grandes como a tartrazina. Já a remoção do fenol foi mais complexa, variando 

bastante da solução menos concentrada para a mais concentrada.  

Estudos da literatura mostram que as capacidades máximas de remoção de 

fenol por adsorventes provenientes do lodo de esgoto variam bastante e estão na 

faixa de 90 a 58%. O percentual máximo de remoção de fenol encontrado nesse 

estudo foi de 93,5% para o produto de pirólise C60, um valor acima da faixa 

reportada [94]. 



 

127 
 

Grande parte dos trabalhos a respeito do uso de lodo como adsorvente utiliza-

se da ativação química por ácidos e bases visando produzir um material com área 

superficial maior. Por ativação química, vários autores prepararam adsorventes de 

lodo com áreas superficiais em torno de 550 m2.g-1 [97, 157, 160]. Por sua vez, a 

maior área superficial alcançada por adsorventes produzidos por pirólise de lodo 

está em torno de 200 m2.g-1 [152, 161, 162]. 

Esse estudo está focado na produção de materiais adsorventes por pirólise ao 

invés de ativação química, evitando a produção de resíduos ácidos e álcalis, o que 

não é ambientalmente aceitável, uma vez que de que adianta reaproveitar o lodo de 

esgoto como material adsorvente se na sua produção serão gerados resíduos não 

desejados [99]. 

 As capacidades adsortivas de fenol alcançadas pelos produtos de pirólise 

foram relativamente baixas, onde C30 obteve a capacidade máxima de adsorção de 

6,21 mg.g-1. Devido ao tamanho reduzido da molécula de fenol (aproximadamente 

0,62 nm), os adsorventes de fenol apresentam alto grau de microporosidade [35], 

uma propriedade que não está associada aos produtos de pirólise estudados, os 

quais são todos mesoporosos. 

Estudo similares reportam capacidades adsortivas de fenol variando de 2,6 

mg.g-1 [163] a 182 mg.g-1 [23]. Essa variação ocorre principalmente pela mudança 

no tipo de lodo de esgoto utilizado, assim como o tipo de tratamento dado visando 

produzir o material adsorvente, por exemplo, tratando-se o lodo de esgoto por 

pirólise a 650°C por 30 minutos, produziu-se um material com capacidade adsortiva 

de 9,8 mg.g-1 [89]. 

 Apesar do grande número de trabalhos publicados sobre a adsorção de fenol 

por adsorventes obtidos a partir de lodo de esgoto, o mecanismo pelo qual o fenol é 

adsorvido ainda não é bem conhecido. Nesse contexto, os resultados apresentados 

nesse trabalho visam contribuir com esse conhecimento aplicado à capacidade 

adsortiva dos materiais estudados. 

  

As capacidades adsortivas de tartrazina alcançadas pelos produtos de pirólise 

foram altas, onde C30 obteve a capacidade máxima de adsorção de 45,66 mg.g-1. O 

caráter mesoporoso dos produtos de pirólise somado a massa molecular avantajada 

desse corante foram fatores que auxiliaram no seu processo adsortivo. 
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Até o momento, na literatura, não existem estudos a respeito da adsorção de 

tartrazina, um corante alimentício, em adsorventes provenientes do lodo de esgoto.  

No entanto, trabalhos similares utilizando outros adsorventes alternativos 

reportam capacidades adsortivas máximas na faixa de 10,9 mg.g-1 [109] a 294,1 

mg.g-1 [111] para, respectivamente, adsorventes provenientes de pó residual de 

usinas e quitina de crustáceos e insetos. 

 Nesse contexto, os resultados que foram encontrados servirão como um 

passo inicial que servirá de auxílio para outros estudos e também como uma 

confirmação do poder adsortivo dos adsorventes do lodo de esgoto para esse 

corante em específico. 

 

5.5 Uso do carvão ativo comercial como material adsorvente de fenol e 

tartrazina em meio aquoso 

 

A seguir são apresentados os resultados dos experimentos de adsorção dos 

poluentes, fenol e tartrazina, presentes em soluções aquosas com diferentes 

concentrações iniciais (1000, 800, 600, 400 e 200 mg.L-1) utilizando como material 

adsorvente o carvão ativo em pó marca Vetec. 

 

5.5.1 Cálculo das isotermas 

 

Na Tabela 20 e 21 são apresentados os dados utilizados para a elaboração 

das isotermas de Langmuir e Freundlich. Após as tabelas seguem as 

representações das isotermas de adsorção, de ambos os modelos, obtidas para o 

carvão ativo comercial, na Figura 51. 
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Tabela 20 – Dados de adsorção de fenol e tartrazina no carvão ativo para elaboração das isotermas 

de Langmuir. 

Amostra 
Massa de 

amostra (g) 

Dados de equilíbrio para o fenol Dados de equilíbrio para a tartrazina 

CeqL 
(mg.L

-1
) 

CeqS 
(mg.g

-1
) 

CeqL/CeqS 
CeqL 

(mg.L
-1

) 
CeqS 

(mg.g
-1

) 
CeqL/CeqS 

Carvão ativo 
comercial 

10 51,57 20,27 2,54 312,68 14,41 21,70 

10 31,99 16,40 1,95 234,96 11,82 19,88 

10 19,84 12,39 1,60 166,28 9,09 18,29 

10 10,84 8,31 1,30 101,22 6,19 16,34 

10 4,83 4,17 1,16 46,99 3,19 14,72 

 

Tabela 21 – Dados de adsorção de fenol e tartrazina no carvão ativo para elaboração das isotermas 

de Freundlich. 

Amostra 
Massa de 

amostra (g) 

Dados de equilíbrio para o 
fenol 

Dados de equilíbrio para a 
tartrazina 

log CeqL log CeqS log CeqL log CeqS 

Carvão ativo 
comercial 

10 1,71 1,31 2,50 1,16 
10 1,50 1,21 2,37 1,07 
10 1,30 1,09 2,22 0,96 
10 1,03 0,92 2,01 0,79 
10 0,68 0,62 1,67 0,50 

 

 

Figura 51 – Isotermas de Langmuir e Freundlich para os ensaios de adsorção de fenol e tartrazina 

utilizando o carvão ativo comercial. 
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Assim como foi realizado para os ensaios de adsorção utilizando os produtos 

de pirólise, calculamos os parâmetros de Langmuir (CeqMÁX e b) e Freundlich (kf e nF) 

para os ensaios utilizando carvão ativo os quais são apresentados na Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Parâmetros de Langmuir e Freundlich para adsorção de fenol e tartrazina no carvão ativo 

comercial. 

Poluente adsorvido 
no carvão ativo 

Parâmetros para modelo de Langmuir Parâmetros para modelo Freundlich 

CeqSMÁX 

(mg.g
-1

)
 

b 
(L.mol

-1
) 

R
2
 

KF 
(mol.g

-1
) 

nF R
2 

Fenol 33,56 2,98x10
-2 

0,99 1,58 1,50 0,98 
Tartrazina 38,17 1,92x10

-3 
0,99 0,15 1,25 0,99 

 

Os valores para o parâmetro b mostram que tanto o fenol quanto a tartrazina 

apresentaram-se distribuídos diferentemente na fase líquida e na superfície do 

carvão ativo, uma situação já esperada uma vez que o carvão ativo é 

essencialmente microporoso, existindo maior afinidade dos seus sítios microporosos 

para a molécula de fenol, por isso o maior valor de b para esse caso. 

O parâmetro nF apresentou valores na faixa entre 1 e 10 tanto para adsorção 

de tartrazina quanto fenol, o que indica a presença de sítios altamente energéticos e 

uma adsorção favorável para esses poluentes no carvão ativo.  

O maior valor de nF para adsorção de fenol deve-se novamente ao caráter 

microporoso do carvão ativo, onde as moléculas de fenol se depositam nas paredes 

de sua superfície interna microporosa, as quais são opostas e bem próximas, 

provocando uma interação dupla entre as moléculas que são adsorvidas. 

 

Também calculamos o parâmetros de equilíbrio (RL), apresentados na Tabela 

23, que foram obtidos de acordo com os dados de adsorção pelo modelo de 

Langmuir para o carvão ativo comercial, levando em consideração que as maiores 

concentrações iniciais de fenol e tartrazina nas soluções inicialmente preparadas 

eram de respectivamente 1000 mg.L-1 e 980 mg.L-1. A Tabela 23 apresenta esses 

parâmetros. 

 

Tabela 23 – Parâmetros de equilíbrio para adsorção de fenol e tartrazina no carvão ativo comercial. 

Poluente adsorvido no carvão ativo Parâmetro de equilíbrio (RL) 

Fenol 0,03 
Tartrazina 0,35 
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No que se refere aos parâmetros de equilíbrio (RL), a adsorção de fenol e 

tartrazina no carvão ativo é dada como favorável, uma vez que seus valores estão 

compreendidos entre 0 e 1.  

A Figura 52 apresenta as curvas da CeqL x Massa de poluente adsorvido, 

através das quais também verificou-se o caráter favorável das adsorções de fenol e 

tartrazina no carvão ativo. Essa constatação foi feita observando que inicialmente a 

curva tendeu a subir até atingir um valor máximo onde ela se estabiliza, situação que 

ocorreu para a adsorção dos dois poluentes no carvão ativo. 

 

 

Figura 52 – Curvas de CeqL x Massa de poluente adsorvida para o carvão ativo. 

  

Visando fazer comparações das capacidades adsortivas e de remoção dos 

poluentes, será dada ênfase na discussão dos dados utilizando os parâmetros de 

Langmuir, assim como foi feito para as adsorções nos produtos de pirólise. 

 

A Figura 53 apresenta uma comparação das CeqMÁX de fenol e tartrazina nos 

produtos de pirólise quando foram utilizados como adsorvente os produtos de 

pirólise e o carvão ativo. 
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Figura 53 – Comparação das CeqMÁX para fenol e tartrazina utilizando como materiais adsorventes os 

produtos de pirólise e o carvão ativo. 

 

Observando a comparação podemos verificar que o carvão ativo apresentou 

alta capacidade adsortiva para ambos os adsorbatos. Este material adsorvente é o 

mais utilizado para remoção de poluentes de corpos d’água e possui ampla 

capacidade para adsorção de compostos orgânicos como o fenol e a tartrazina visto 

que ele possui alta área superficial e é essencialmente microporoso [94]. 

Verificou-se por informação do fornecedor que o carvão ativo VETEC utilizado 

possui área superficial de 900 m2.g-1, volume total de poros de 0,5 cm3.g-1 e diâmetro 

médio de poros de 1,4 nm [164]. 

Notou-se que a adsorção de fenol é muito maior no carvão ativo do que em 

qualquer produto de pirólise. Isso ocorreu devido a seu caráter microporoso 

(diâmetro médio de poros menor que 2 nm), que é um fator limitante para adsorção 

de fenol [165]. Além disso, o carvão ativo apresentou volume e área superficial muito 

superior quando comparado aos produtos de pirólise, conforme mostra a Figura 54. 

Esses atributos do carvão ativo somados às características das moléculas de 

fenol como, por exemplo, seu tamanho reduzido de 0,62 nm [35], permitem 

fisicamente sua penetração na superfície interna com poros de 1,4 nm de diâmetro 
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médio, resultando em uma alta capacidade adsortiva no carvão ativo para esse 

adsorbato. 

Visto que a adsorção de fenol nos produtos de pirólise foi bem menos 

significativa quando comparada com a do carvão ativo, para tornar esse processo 

uma tecnologia atrativa, tratamentos químicos dos produtos de pirólise como, por 

exemplo, reações com ácidos e bases fortes são opções para aumentar sua 

microporosidade, área superficial e consequentemente sua capacidade adsortiva 

[94].  

 

 

Figura 54 – Comparação da área superficial, diâmetro médio de poros e volume dos poros entre os 

produtos de pirólise e o carvão ativo comercial. 

 

No caso da tartrazina, sua capacidade adsortiva no carvão ativo também foi 

bastante significativa, e maior quando comparada com os valores encontrados para 

os produtos de pirólise C0, C120 e C180.  
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Na adsorção desse corante no carvão ativo, de certo modo, ocorreu um 

subaproveitamento de sua microporosidade uma vez que pela sua alta massa 

molecular e dimensão de 1,9 nma, suas moléculas não conseguiram penetrar nos 

microporos com diâmetro médio de 1,4 nm. Desta maneira, as moléculas de 

tartrazina ficaram acessíveis somente à região dos mesoporos do carvão ativo, na 

qual as moléculas se depositaram e formaram a monocamada. 

 

Conforme verifica-se na Figura 54, a baixa área superficial e o caráter 

mesoporoso identificado para todos os produtos de pirólise de S2 resultaram em 

uma baixa capacidade adsortiva para o fenol e consequentemente alta para a 

tartrazina, onde C30 e C60 apresentaram capacidades adsortivas superiores a 

encontrada para o carvão ativo comercial. 

Esses resultados provam que não apenas as características dos produtos de 

pirólise (teor de material carbonáceo ou coque, área superficial e microporosidade) 

são os indicativos mais relevantes de suas capacidades adsortivas para esses 

poluentes orgânicos.  

As características dos adsorbatos também devem ser levadas em 

consideração visto que, as diferentes massas moleculares da tartrazina (534,4 

g.mol-1) e do fenol (94 g.mol-1), e consequentemente, os diferentes tamanhos de 

suas moléculas, atuaram como fator limitante a seu acesso aos poros dos produtos 

de pirólise e também do carvão ativo, onde foram se depositando até atingir o grau 

máximo de cobertura com a formação da monocamada. 

Então mesmo que alguns autores enfatizem a importância de uma grande 

área superficial para validar a produção de adsorventes alternativos, esse não é o 

único fator importante. A relação entre tamanho da molécula de adsorbato e 

diâmetros dos poros do adsorvente é um fator que deve ser levado em consideração 

[166]. 

A influência do tamanho dos poros do adsorvente e do tamanho da molécula 

de adsorbato também foi reportada por Juang, Wu e Tseng, que verificaram que 

grande parte da adsorção de fenol em adsorventes alternativos ocorre na sua 

superfície microporosa devido ao tamanho reduzido dessa molécula [156]. 

  

                                                             
a
 O diâmetro da molécula de tartrazina não foi encontrado na literatura, e por esse motivo ele foi 

estimado empregando o programa Jmol, versão 13, utilizando suas funções de medição. 
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 Também foram analisados os percentuais de remoção de fenol e tartrazina 

das soluções inicialmente preparadas no carvão ativo, conforme mostra a Figura 55. 

Verifica-se que para todos os ensaios, foram obtidas maiores eficiências de 

remoção para as menores concentrações de adsorbato, as quais tenderam a 

diminuir para as altas concentrações, situação igual à encontrada na adsorção dos 

mesmos adsorbatos nos produtos de pirólise. 

 

 

Figura 55 – Percentuais de remoção de fenol e tartrazina nos produtos de pirólise e no carvão ativo 

comercial para cada adsorção. 

 

Tanto a remoção de fenol quanto a de tartrazina seguiram uma uniformidade, 

variando pouco da solução menos concentrada para a mais concentrada. Isso 

porque foi utilizado o mesmo carvão ativo para todos os ensaios. Nota-se que a 

remoção de fenol é maior, estando na faixa de 95,0 a 97,7%. Já para tartrazina 

foram encontrados valores na faixa de 68,1 a 75,4%.  

Esses percentuais de remoção mostram mais uma vez que a adsorção em 

carvão ativo possui como fator limitante o tamanho da molécula do adsorbato visto 

que como os carvões ativos são essencialmente microporosos, a adsorção de 

moléculas com tamanho maior que o diâmetro de seus microporos fisicamente não 

acontecerá. Nesse contexto, a remoção das moléculas de fenol nos microporos do 

carvão ativo foi maior que a de tartrazina. 

Comparando os percentuais de remoção entre carvão ativo e os produtos de 

pirólise, verificou-se que a remoção de fenol é muito mais eficiente utilizando carvão 
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ativo, e a remoção de tartrazina é mais eficiente utilizando os produtos de pirólise 

C0, C30 e C60. 

Os percentuais de remoção de tartrazina nos produtos de pirólise C120 e 

C180 foram inferiores aos encontrados no carvão ativo provavelmente porque eles 

foram submetidos a maiores períodos de tempo na pirólise isotérmica a 500°C, o 

que fez com que parte de seus mesoporos se unisse, diminuindo a área superficial 

na qual essa molécula pudesse se depositar. Essa situação é confirmada 

observando as curvas de distribuição do tamanho dos poros, onde podemos verificar 

que para C120 e C180 ocorre uma diminuição dos poros na faixa que corresponde 

aos mesoporos. 

 

São escassos os estudos da literatura que comparam de modo completo e 

efetivo as capacidades adsortivas dos adsorventes. Essa comparação depende não 

apenas dos parâmetros relacionados ao material adsorvente (origem, realização ou 

não de pirólise e ou do seu tratamento químico), condições experimentais 

(temperatura de pirólise, concentrações do poluente, pH, temperatura), mas também 

dos métodos analíticos utilizados para a descontaminação (método batelada, coluna, 

reatores etc).  

Assim, uma comparação direta entre adsorventes do lodo de esgoto com 

carvão ativo é dificultada, pois o fenômeno de adsorção é influenciado por inúmeros 

parâmetros [94].  

Assim, os resultados obtidos nos estudos de adsorção realizados nessa Tese 

vêm a contribuir no melhor entendimento dos fatores que mais influenciam o 

processo de adsorção de fenol e tartrazina nos adsorventes utilizados, levando em 

conta as condições experimentais que foram estabelecidas. 

 

5.6 Diagramas de Fase Pseudo-Ternários 

 

 A seguir serão apresentados os diagramas de fase pseudo-ternários obtidos 

para a adsorção de fenol e tartrazina nos produtos de pirólise e no carvão ativo 

comercial. Inicialmente será exemplificada com detalhes a construção diagrama 

ternário C0-Água-Fenol, sendo em seguida apresentados os demais resultados 

diretamente. 
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5.6.1 Diagramas de Fase: Produto de pirólise-Água-Fenol 

 

- Obtenção do diagrama de fase C0-Água-Fenol 

 

Inicialmente colocou-se 0,5714 g de C0 em cinco cubetas diferentes 

misturando com massas conhecidas de soluções (mL0) com concentrações iniciais  

conhecidas de fenol (200, 400, 600, 800 e 1000 mg.L-1) . Após o equilíbrio as 

massas das fases formadas foram medidas, sendo que para o caso da 1ª adsorção 

tem-se uma massa da solução em equilíbrio (mL1) e uma massa da fase de lama 

(mSL1), para o caso da 2ª adsorção mL2 e mSL2, e assim por diante até a 5ª adsorção.  

A Figura 56 apresenta um esquema com esses procedimentos de adsorção e 

as massas encontradas para cada uma das fases no equilíbrio. 

 

 

Figura 56 – Esquema do procedimento de adsorção e as massas medidas de cada uma das fases no 

equilíbrio. 

 

 Estabeleceu-se que na 1ª adsorção teve-se após o equilíbrio, na fase líquida, 

uma concentração percentual de água igual a YL1 (%) e uma concentração 

percentual de fenol igual a XL1 (%), assim como na 2ª adsorção, YL2 e XL2, e assim 

por diante até a 5ª adsorção. 
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De modo similar, na 1ª adsorção tem-se após o equilíbrio, na fase de lama, 

uma concentração percentual de água igual a YSL1 (%) e uma concentração 

percentual de fenol igual a XSL1 (%), assim como na 2ª adsorção, YSL2 e XSL2, e 

assim por diante até a 5ª adsorção. 

Através de análises de COT obtiveram-se as concentrações de fenol (mg.L-1) 

nas soluções iniciais e nas soluções em equilíbrio (L1 a L5), as quais já foram 

apresentadas na Tabela 16. Assim foram obtidas as concentrações percentuais 

mássicas de água e fenol no início e no equilíbrio, as quais são apresentadas na 

Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Concentrações das soluções no início e em equilíbrio e seus percentuais mássicos de 

água e fenol (% m). 

No início 

Concentração (mg.L
-1

) % em massa de fenol (X%) % em massa de água (Y%) 
1000 0,100 99,900 
800 0,080 99,920 
600 0,060 99,940 
400 0,040 99,960 
200 0,020 99,980 

No equilíbrio 

Concentração (mg.L
-1

) % em massa de fenol (X%) % em massa de água (Y%) 
761,59 XL5 = 0,076 YL5 = 99,924 
582,59 XL4 = 0,058 YL4 = 99,942 
437,55 XL3 = 0,044 YL3 = 99,956 
237,14 XL2 = 0,024 YL2 = 99,976 
59,99 XL1 = 0,006 YL1 = 99,994 

 

Como as massas (mL0
,  mL1

 e mSL1
) e as concentrações de poluente ( L0

 e 

 L1
) são conhecidas, obteve-se a concentração de fenol na lama ( SL1

) no equilíbrio 

para cada adsorção utilizando a eq. (18) apresentada anteriormente no item 4.6: 

 

 SL1
   

 L0
   mL0

    L1
   mL1

mSL1

                1   

 

Logo, para a 1ª adsorção tem-se:  

XL0 = 0,020%; 

mL0 = 11,79 g; 

XL1 = 0,006%; 

mL1 = 11,11 g; 

mSL1 = 1,25 g. 
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Então a concentração de fenol na fase de lama será de:  

 

 SL1
   

0,020   11,     0,00    11,11

1,2 
   0,1   % 

   

Como as massas (mL0
,  mL1

 e mSL1
) e as concentrações de poluente ( L0

 e 

 L1
) foram medidas, obteve-se a concentração de água na lama ( SL1

) no equilíbrio 

para cada adsorção utilizando a eq. (22) apresentada anteriormente no item 4.6: 

 

 SL1
   

(100 -  L0
)   mL0

 - (100 -  L1
)   mL1

mSL1

               (22) 

 

 Logo para a 1ª adsorção tem-se: 

 

 SL1
   
(100   0,020)   11,     (100   0,00 )   11,11

1,2 
     ,  % 

   

 Determinados  SL1
 e  SL1

, a concentração de material (ZSL1) adsorvente na 

lama é obtida por diferença, logo ZSL1 = 100 – 53,97 – 0,1356 = 45,89%. 

 

 Assim sendo, obtêm-se dois pontos do diagrama de fases, um na fase de 

lama (XSL1 e YSL1) e outro ponto na fase líquida (XL1 e YL1), ambos representando as 

diferentes concentrações percentuais de água e fenol nas fases em equilíbrio as 

quais foram unidas por uma linha de amarração.  

A Figura 57 apresenta o diagrama de fases com a representação desses 

pontos e a linha de amarração que os une. 
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Figura 57 – Representação do diagrama de fases com a linha de amarração que une os pontos em 

equilíbrio na fase líquida e de lama para o caso da 1ª adsorção. 

 

 Efetuando os cálculos para a 2ª, 3ª, 4ª e 5ª adsorção foram obtidos todos os 

valores das concentrações percentuais de água e fenol nas duas fases em equilíbrio 

os quais são apresentadas na Tabela 25. 

 

Tabela 25 – Concentrações percentuais mássicas de água e fenol na fase líquida e na fase de lama 

em equilíbrio. 

Caso de adsorção 
Concentração de fenol (%) Concentração de água (%) 

Na fase líquida Na lama Na fase líquida Na lama 

1ª adsorção XL1 = 0,006 XSL1 = 0,1356 YL1 = 99,994 YSL1 = 53,97 

2ª adsorção XL2 = 0,024 XSL2 = 0,1672 YL2 = 99,976 YSL2 = 53,84 

3ª adsorção XL3 = 0,044 XSL3 = 0,1739 YL3 = 99,956 YSL3 = 54,75 

4ª adsorção XL4 = 0,058 XSL4 = 0,2354 YL4 = 99,942 YSL4 = 54,14 

5ª adsorção XL5 = 0,076 XSL5 = 0,2657 YL5 = 99,924 YSL5 = 54,03 

 

A Figura 58 apresenta o diagrama de fases completo para sistema ternário 

C0-Água-Fenol, com a identificação das fases formadas, dos casos de adsorção, 

das linhas de amarração e da curva de lama que delimita a região da fase lama com 

a fase líquida. Essa curva foi obtida unindo todos os 5 pontos calculados nessa fase. 
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Figura 58 – Diagrama de fases: C0-Água-Fenol. 

 

Verificando o diagrama pode-se perceber que o vértice que identifica 100% de 

fenol não é mostrado porque foram utilizadas concentrações muito pequenas de 

fenol, impossibilitando graficamente sua representação, para poder visualizar os 

detalhes da região de interesse. Através desse diagrama pode-se identificar as 

quantidades de cada fase que serão formadas após cada estágio de adsorção. 

A seguir são apresentados nas Figuras 59 a 62 os diagramas de fase pseudo-

ternários utilizando os demais produtos de pirólise. 

 

 

Figura 59 – Diagrama de fases: C30-Água-Fenol. 
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Figura 60 – Diagrama de fases: C60-Água-Fenol. 

 

 

Figura 61 – Diagrama de fases: C120-Água-Fenol. 
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Figura 62 – Diagrama de fases: C180-Água-Fenol. 

 

Verificando os diagramas podemos perceber que conforme aumenta o poder 

adsortivo do material adsorvente, menor é o módulo da inclinação das linhas de 

amarração, visto que a curva de lama obtida foi quase horizontal. 

Adsorvendo mais, a concentração de fenol nas soluções em equilíbrio (L1 a 

L5) tende a diminuir, o que é notado quando os pontos se aproximam do vértice que 

equivale a 100% de água, do mesmo modo que se aproximam do vértice que 

equivale a 100% de fenol, por isso a maior inclinação da linha de amarração devido 

ao maior poder adsortivo. 

A Tabela 26 apresenta os valores médios de inclinação das linhas de 

amarração para as cinco adsorções junto com a capacidade adsortiva máxima 

encontrada para cada produto de pirólise. 

 

Tabela 26 – Inclinação média das linhas de amarração e capacidades adsortivas máximas de fenol 

para cada produto de pirólise. 

Material adsorvente CeqSMÁX (mg.g
-1

)
 

Inclinação média 

C0 5,50 -304,95 
C30 6,21 -244,37 
C60 6,00 -237,36 

C120 4,31 -421,45 
C180 3,68 -358,94 

 

A inclinação média das linhas de amarração está de acordo com os dados 

obtidos pelo modelo de Langmuir, onde C30 e C60 apresentaram as maiores 
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capacidades adsortivas. No caso de C180, ocorreu provavelmente algum erro 

experimental de medição nas massas das fases após o equilíbrio, a qual propiciou 

uma maior inclinação em suas linhas de amarração, o que pode ser verificado no 

seu diagrama de fases na Figura 62, onde as linhas de amarração que 

correspondem a 2ª e 3ª adsorção estão visivelmente alteradas, cortando-se num 

ponto. 

 

5.6.2 Diagramas de Fase: Produto de pirólise-Água-Tartrazina 

 

 Os diagramas pseudo-ternários para os produtos de pirólise-Água-Tartrazina 

foram calculados exatamente do mesmo modo como foi feito para o diagrama C0-

Água-Fenol, exceto é claro para a diferenciação do poluente o qual apresentou 

capacidade adsortiva muito maior quando comparada ao fenol. Esses diagramas 

são apresentados nas Figuras 63 a 67. 

 

 

Figura 63 – Diagrama de fases: C0-Água-Tartrazina. 
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Figura 64 – Diagrama de fases: C30-Água-Tartrazina. 

 

 

Figura 65 – Diagrama de fases: C60-Água-Tartrazina. 
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Figura 66 – Diagrama de fases: C120-Água-Tartrazina. 

 

 

Figura 67 – Diagrama de fases: C180-Água-Tartrazina. 

 

Assim como se notou para os diagramas com o fenol, pode-se perceber que 

quanto maior o poder adsortivo do material adsorvente, menor é o módulo da 

inclinação das linhas de amarração, sendo que também para a tartrazina a curva de 

lama foi praticamente horizontal. Observa-se também que o teor de água dessas 

lamas é muito próximo ao das lamas obtidas nos casos de adsorção de fenol pelos 

diversos produtos de pirólise de S2. 
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A Tabela 27 apresenta os valores médios de inclinação das linhas de 

amarração para as 5 adsorções junto com a capacidade adsortiva máxima 

encontrada para cada produto de pirólise. 

 

Tabela 27 – Inclinação média das linhas de amarração e capacidades adsortivas máximas de 

tartrazina para cada produto de pirólise. 

Material adsorvente CeqSMÁX (mg.g
-1

)
 

Inclinação média 

C0 29,76 -155,35 
C30 45,66 -148,95 
C60 41,32 -149,53 

C120 20,75 -166,53 
C180 17,86 -172,13 

 

A inclinação média das linhas de amarração confirmou exatamente os dados 

que obtivemos por Langmuir, onde C30, C60, C0, C120 e C180 apresentaram 

exatamente nessa ordem a maior até a menor capacidade adsortiva para a 

tartrazina. 

Verifica-se também que os pontos que identificam a concentração de 

tartrazina na solução em equilíbrio (L1 a L5) estão bem próximos do vértice que 

equivale a 100% de água e também muito próximos uns aos outros, o que também 

ratifica a maior capacidade de adsorção de tartrazina pelos produtos de pirólise em 

relação ao fenol. 

 

5.6.3 Diagramas de Fase: Carvão ativo comercial-Água-Fenol e Carvão ativo 

comercial-Água-Tartrazina  

 

Os diagramas pseudo-ternários para o Carvão ativo comercial-Água-Fenol e 

Carvão ativo comercial-Água-Tartrazina também foram calculados exatamente do 

mesmo modo como foi feito para o diagrama C0-Água-Fenol, exceto é claro para a 

diferenciação do material adsorvente utilizado. Esses diagramas são apresentados 

nas Figuras 68 e 69. 
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Figura 68 – Diagrama de fases: Carvão ativo-Água-Fenol. 

 

 
Figura 69 – Diagrama de fases: Carvão ativo-Água-Tartrazina. 

 

Diferentemente do notado para quase todos os diagramas anteriores, o 

módulo da inclinação da linha de amarração não seguiu a tendência de ser menor 

conforme maior o poder adsortivo. Isso pode ser verificado pela Tabela 28 que 

apresenta os valores médios de inclinação das linhas de amarração para as 5 

adsorções junto com a capacidade adsortiva máxima encontrada para adsorção de 

fenol e tartrazina no carvão ativo. 
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Tabela 28 – Inclinação média das linhas de amarração e capacidades adsortivas máximas de fenol e 

tartrazina para o carvão ativo comercial. 

Poluente CeqSMÁX (mg.g
-1

) no carvão ativo
 

Inclinação média 

Fenol 33,56 -110,43 
Tartrazina 38,17 -144,58 

 

Além dessa diferença notamos também que a separação das fases em 

equilíbrio utilizando o carvão ativo comercial como material adsorvente foi muito 

menor do que quando comparada com aquelas nas quais foram utilizados os 

produtos de pirólise.  

Pode-se observar que o percentual de água da curva de lama obtido com o 

uso de carvão ativo se aproxima de 70% tanto na adsorção do fenol quanto de 

tartrazina, valores bem diferentes dos que foram encontrados para as curvas de 

lama nas adsorções com os produtos de pirólise, as quais apresentavam teor de 

água na faixa de 50%. 

Isso sugere que o carvão ativo é mais hidrofílico que os produtos de pirólise 

de S2, uma vez que fornece uma fase de lama com maior teor de solução de 

equilíbrio retida. 

 

5.7 Tratamento e utilização do novo resíduo gerado após a adsorção 

 

Segundo a NBR 10004/2004, o carvão ativado utilizado em filtros (neste caso 

o produto de pirólise) é considerado um resíduo classe II (não perigoso), e após a 

sua utilização e dependendo do produto filtrado ou adsorvido, pode-se alterar sua 

classificação para resíduo classe I (perigoso) [133], como por exemplo, filtração de 

resinas, tintas, óleos, metais pesados, compostos orgânicos clorados e outros 

produtos perigosos. 

Supondo a utilização de algum dos produtos de pirólise em um processo de 

adsorção, inicialmente teremos o problema referente ao efluente contaminado e 

após o processo adsortivo, o efluente deverá alcançar determinado padrão para 

lançamento em corpos d’água e ou utilização.  o entanto, é gerado outro resíduo 

sólido, classificado como perigoso (classe I) que é o produto de pirólise com o 

poluente adsorvido (PPPA). 

 Como existe uma preocupação em aperfeiçoar o uso da biomassa, para gerar 

menor quantidade de resíduos e garantir sua reciclagem industrial, reintegrando 
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materiais residuais ao ciclo produtivo de forma a evitar gastos com tratamento e 

disposição, propomos tratar e reaproveitar PPPA utilizando duas técnicas de 

combustão em alta temperatura que irão destruir suas substâncias orgânicas e o 

tornar menos tóxico: 

a) Co-processamento: essa técnica permite que PPPA seja completamente 

destruído e reaproveitado como fonte de energia e matéria-prima nos fornos 

de alta temperatura, muito utilizados em siderúrgicas e na produção de 

cimento.  

Nesses fornos, PPPA será submetido a temperaturas até 1500°C, o que irá 

promover sua combustão total de sua parte orgânica, restando ao fim 

materiais, como as cinzas contendo os óxidos inorgânicos dos metais 

pesados, os quais serão incorporados na matriz cerâmica do clinquer 

formado, sem descarte no meio ambiente. 

Inúmeros tipos de resíduos como, por exemplo, escória de alto forno, pneus, 

borras, lodo de esgoto, têm sido utilizados no co-processamento em 

cimenteiras. 

Stasta et. al estudaram o co-processamento do lodo em cimenteiras e 

verificaram a incorporação de suas cinzas no clinquer o qual apresentou 

propriedades que tornou o processo aplicável [113]; Murakami et. al 

estudaram a utilização de lodo de esgoto como fonte energética em uma 

planta de incineração e verificaram uma redução de custos anual de 40%; 

 

b) Incineração e reaproveitamento de suas cinzas: a incineração é um processo 

de decomposição térmica via oxidação à alta temperatura (900°C a 1200°C) o 

qual irá converter PPPA em gases e cinzas. Essas cinzas poderão ser 

aproveitadas como matéria-prima constituinte na produção de produtos 

cerâmicos. 

Zou, Xu e Li estudaram a aplicação de lodo de esgoto como componente na 

produção de produtos cerâmicos e verificaram uma boa estabilização dos 

seus metais pesados [167]; Morais, Dweck e Vianna estudaram a utilização 

de lodo como material cerâmico e verificaram que a associação entre os seus 

óxidos metálicos e a matriz cerâmica, em alta temperatura, auxilia na 

estabilização dos metais pesados do resíduo. [134]. 
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5.8 Uso do lodo de esgoto com matéria prima para obtenção de energia 

 

Visando verificar o potencial energético que podem representar, a seguir são 

apresentados e discutidos os resultados obtidos nos cálculos dos poderes caloríficos 

de S2 e seus produtos de pirólise. 

 

5.8.1 Obtenção do poder calorífico do lodo de esgoto por Análise Térmica 

Diferencial (DTA) quantitativa utilizando os metais padrões Índio e Alumínio 

  

 Inicialmente serão mostrados os resultados das análises realizadas utilizando 

razão de aquecimento  β  de 20°C.min-1.  

Conforme já discutido, S2 e seus produtos de pirólise apresentam perdas de 

água iniciais caracterizadas pelos seus respectivos picos DTA endotérmicos na faixa 

de 35°C até 150°C, e logo depois ocorrem às combustões de suas matérias 

orgânicas na faixa de 250°C até 650°C, caracterizadas pelos seus picos DTA 

exotérmicos. 

  O metal padrão índio foi utilizado para estimar a entalpia correspondente à 

vaporização de água nas amostras visto que seu pico de fusão ocorre próximo à 

faixa de temperatura dessa vaporização. Já o metal padrão alumínio foi utilizado 

para estimar a entalpia da combustão das amostras, uma vez que seu pico de fusão 

ocorre em temperaturas mais altas. 

 Os fatores de conversão das áreas dos picos DTA de °C.min.mg-1 para os 

respectivos poderes caloríficos em J.g-1 foram obtidos dos picos DTA de fusão dos 

metais padrão índio e alumínio que são apresentados nas Figuras 70 e 71.  
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Figura 70 – Curva DTA de fusão do metal padrão índio analisado em atmosfera de ar empregando β 

igual a 20°C.min
-1

. 

 

 

Figura 71 – Curva DTA de fusão do metal padrão alumínio analisado em atmosfera de ar 

empregando β igual a 20°C.min
-1

. 
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 Da literatura sabe-se que entalpia de fusão do índio é de 28,45 J.g-1 [168] e 

da Figura 70 a área do seu pico DTA de fusão é 0,05020°C.min.mg-1. Deste modo, o 

fator de conversão (fIn) para as áreas dos picos DTA obtidos a 20°C.min-1 em 

°C.min.mg-1 de 35°C a 250°C será dado por: 

 

fIn 
2 ,    .g 1

0,0 020°C.min.mg 1
      ,  

 .g 1

°C.min.mg 1
 

 

Da literatura sabe-se que entalpia de fusão do alumínio é de 395,43 J.g-1 [169] 

e da Figura 71 a área do seu pico DTA de fusão é 0,2454°C.min.mg-1. Deste modo, 

o fator de conversão (fAl) para as áreas dos picos DTA obtidos a 20°C.min-1 em 

°C.min.mg-1 de 250°C a 700°C será dado por: 

 

fAl 
   ,    .g 1

0,2   °C.min.mg 1
   1 11,  

 .g 1

°C.min.mg 1
 

 

Conhecidos os fatores de conversão, utilizaram-se os dados das curvas DTA 

de S2 e de seus produtos de pirólise, apresentadas anteriormente nas Figuras 29 e 

31, para calcular as áreas de seus picos endotérmicos de vaporização da água e de 

seus picos exotérmicos de combustão dos materiais orgânicos. A Figura 72 

apresenta essas curvas DTA junto com as respectivas áreas dos seus picos endo e 

exotérmicos. 

Nessa figura apresentam-se também as curvas DTG que facilitaram a 

identificação de cada etapa de perda de massa e, o mais importante nesse caso, os 

intervalos corretos que correspondem aos devidos efeitos térmicos.  

As áreas dos picos endotérmicos e exotérmicos para cada uma das amostras 

são apresentadas na Tabela 29. 

 

Tabela 29 – Áreas dos picos DTA endotérmicos de perda de água e exotérmicos de combustão das 

fases orgânicas das amostras, obtidas empregando β igual a 20°C.min
-1

. 

Amostra Área do pico endotérmico (°C.min.mg
-1

) Área do pico exotérmico (°C.min.mg
-1

) 

S2 0,3220 7,177 
C0 0,3123 4,019 

C30 0,2966 3,544 
C60 0,2802 3,335 

C120 0,2517 2,688 
C180 0,2350 2,126 
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Figura 72 – Áreas dos picos DTA e curvas DTG para S2 e seus produtos de pirólise analisados em 

atmosfera de ar empregando β igual a 20°C.min
-1

. 

 

 Verifica-se que para S2 e seus produtos de pirólise a vaporização da água 

ocorre próxima à faixa de temperatura de fusão do índio. Assim sendo, o fator de 

conversão desse metal foi utilizado para obter as respectivas entalpias de 

vaporização em base à massa de cada amostra. Do mesmo modo, como a fusão do 

alumínio ocorre dentro da faixa de temperatura onde ocorre a combustão dos 

orgânicos, o fator de conversão desse metal foi utilizado para obter a entalpia de 

combustão em base à massa de cada amostra. 

S2 C0 

C30 C60 

C120 C180 
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 A entalpia resultante obtida subtraindo a entalpia de vaporização da água da 

entalpia de combustão dos orgânicos foi considerada como o poder calorífico 

estimado para cada amostra. Utilizando os fatores de conversão do índio e do 

alumínio tem-se que o poder calorífico de cada amostra é dado pela eq. (25): 

 

Poder calorífico = (Áreapico DTA de combustão dos orgânicos x fAl) – (Áreapico DTA de vaporização da água x fIn)               (25) 

 

 Desse modo, os cálculos do poder calorífico de cada uma das amostras, são 

a seguir e exemplificados para S2 e C0: 

 

- Para S2: 

Poder caloríficoS2 = (7,177°C.min.mg
-1

 x 1611,4 
 .g-1

°C.min.mg-1
) – (0,3220°C.min.mg

-1
 x 566,7 

 .g-1

°C.min.mg-1
) 

Poder caloríficoS2 = 11382,5 J.g
-1
 = 11,38 MJ/kg 

 

- Para C0: 

Poder caloríficoC0 = (4,019°C.min.mg
-1
 x 1611,4 

 .g-1

°C.min.mg-1
) – (0,3123°C.min.mg

-1
 x 566,7 

 .g-1

°C.min.mg-1
) 

Poder caloríficoC0 = 6299,24 J.g
-1

 = 6,30 MJ/kg 

  

Resumidamente a Tabela 30 apresenta os poderes caloríficos calculados 

para cada uma das amostras. 

 

Tabela 30 – Poderes caloríficos calculados para as amostras utilizando os metais padrão índio e 

alumínio empregando β igual a 20°C.min
-1

. 

Amostra Poder calorífico (MJ.kg
-1

) 

S2 11,38 
C0 6,30 
C30 5,54 
C60 5,22 

C120 4,19 
C180 3,29 

 

 Visando verificar a influência da razão de aquecimento β no cálculo do poder 

calorífico das amostras repetiram-se os mesmos procedimentos, via dados obtidos 

modificando β em novas análises térmicas feitas agora a 10°C.min-1. Verificou-se 

nessas condições que as áreas dos picos DTA de fusão para o índio e para o 
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alumínio (Figura 73) foram de respectivamente 0,05503°C.min.mg-1 e 

0,2242°C.min.mg-1, resultando nos seguintes fatores de conversão: 

 

fIn 
2 ,    .g 1

0,0  0 °C.min.mg 1
    1 ,   

 .g 1

°C.min.mg 1
 

 

fAl 
   ,    .g 1

0,22 2°C.min.mg 1
   1   ,   

 .g 1

°C.min.mg 1
 

 

 

Figura 73 – Curvas DTA de fusão dos metais padrão índio e alumínio analisados em atmosfera de ar 

empregando β igual a 10°C.min
-1

. 

 

 As áreas obtidas dos picos endotérmicos e exotérmicos para cada uma das 

amostras as quais são apresentadas na Tabela 31. 

 

Tabela 31: Áreas dos picos DTA endotérmicos de perda de água e exotérmicos de combustão das 

fases orgânicas das amostras obtidas empregando β igual a 10°C.min
-1

. 

Amostra Área do pico endotérmico (°C.min.mg
-1

) Área do pico exotérmico (°C.min.mg
-1

) 

S2 0,3499 7,854 
C0 0,3321 4,763 
C30 0,3219 3,617 
C60 0,3107 3,420 

C120 0,2977 2,821 
C180 0,2762 2,122 

 

Utilizando os dados das áreas dos picos DTA endo e exotérmicos das 

amostras e os respectivos novos fatores de conversão para o índio e alumínio, 

calcularam-se seus poderes caloríficos utilizando a eq. (25). A Tabela 32 apresenta 

Índio Alumínio 
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esses valores calculados utilizando β de 10°C.min-1 e também os valores já obtidos 

utilizando β de 20°C.min-1. 

 

Tabela 32 – Poderes caloríficos calculados para as amostras utilizando os metais padrões índio e 

alumínio empregando diferentes β. 

Amostra 
Poder calorífico empregando β igual a 

10°C.min
-1
 

(MJ.kg
-1

) 

Poder calorífico empregando β igual a 
20°C.min

-1
 

(MJ.kg
-1

) 

S2 13,67 11,38 
C0 8,23 6,30 
C30 6,21 5,54 
C60 5,87 5,22 

C120 4,82 4,19 
C180 3,60 3,29 

 

Conforme pode-se verificar, a diminuição de β de 20°C.min-1 para 10°C.min-1 

propiciou um aumento no poder calorífico de todas as amostras. 

Nesse contexto, devemos considerar que nas técnicas de análise térmica os 

parâmetros que influenciam os resultados das análises são atribuídos a fatores 

operacionais e fatores relacionados com as características da amostra [170]. Dentre 

os fatores operacionais está a β, e dentre as características da amostra está à 

presença de água residual e seu teor de orgânicos. 

No caso de β igual a 20°C.min-1, eventos que provavelmente aconteceriam 

em temperaturas mais baixas ocorreram em temperaturas mais altas e 

consecutivamente sucedeu na diminuição nos poderes caloríficos das amostras. Isto 

ocorreu porque aumentando β, parte da matéria volátil presente nas amostras 

carbonizou antes de se volatilizar e queimar, e isso teria ocasionado maior gasto de 

calor para poder queimar o material carbonizado em maiores temperaturas. Outra 

explicação é que termodinamicamente, quando a combustão o ocorre em maiores 

temperaturas há um gasto maior de calor sensível para aquecer os reagentes até 

maiores temperaturas, o que resultaria em um menor efeito exotérmico resultante 

medido por DTA. 

No caso de β igual a 10°C.min-1, os eventos aconteceram em temperaturas 

mais baixas o que permitiu que a matéria volátil presente nas amostras se 

volatilizasse e queimasse, gastando menos calor sensível para aquecer os 

reagentes a menores níveis de temperatura, promovendo maior resultante 

exotérmica no efeito térmico computado por DTA. 
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No que se refere às características das amostras, tem que levar-se em conta 

os diferentes teores de água residual em S2 e seus produtos de pirólise, os quais 

influenciaram bastante as áreas dos picos DTA endotérmicos, e consequentemente 

os poderes caloríficos. Essa variação nos teores de água pode ter ocorrido em 

função de ganho de umidade das amostras durante seu manuseio nas análises 

utilizando os diferentes valores de β.  

 

5.8.2 Obtenção do poder calorífico do lodo de esgoto por Análise Térmica 

Diferencial (DTA) quantitativa utilizando o padrão Safira 

 

Inicialmente serão mostrados os resultados das análises realizadas utilizando 

razão de aquecimento de 20°C.min-1.  

O cálculo para obtenção do poder calorífico utilizando o padrão Safira é um 

pouco diferente do método utilizando os metais padrão, uma vez que tem como base 

para obter os fatores de transformação, o calor sensível necessário para aquecer 

uma amostra de safira na mesma faixa de temperatura da ocorrência de um pico 

DTA de uma amostra. 

Para obter um pico DTA de aquecimento do padrão safira dentro das faixas 

de temperatura de vaporização da água e combustão dos orgânicos das amostras, 

realizou-se uma análise térmica de uma amostra de safira, conforme já descrito 

anteriormente no item 4.7, desde 35°C até 850°C a 20°C.min-1, mantendo-se a 

temperatura inicial e final por 10 minutos, respectivamente antes e depois da etapa 

de aquecimento.  

A Figura 74 apresenta a curva DTA obtida e também as áreas acumuladas 

parciais por faixa de temperatura. 
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Figura 74 – Curva DTA do padrão safira analisada em atmosfera de ar e suas áreas acumuladas em 

função da temperatura empregando β igual a 20°C.min
-1

. 

  

Da literatura obteve-se os dados do cp da safira em função da temperatura e 

construiu-se um gráfico o qual é apresentado na Figura 75, onde também é 

apresentada a variação de entalpia acumulada da safira, desde a temperatura inicial 

de aquecimento (35°C) até qualquer temperatura na faixa analisada, a qual 

representa a área, ou seja, a integral da curva cp da safira de 35°C até a temperatura 

considerada. 

A entalpia acumulada da safira foi calculada levando em consideração que: 

  A área o pico DTA da safira será proporcional ao calor sensível necessário 

para levar a amostra de safira desde 35°C até a temperatura considerada: 

 

 rea 
°C min

mg
      

 

g
 

 

Sabe-se pela eq. (26) que: 

 

     C (T2-T1)               (26) 
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Onde: 

 Δ    variação de entalpia   .g-1) 

 C = capacidade térmica (J.°C-1) 

 T = temperatura (°C) 

 

Assim como pela eq. (27): 

 

C   msafira cp                2   

 

Onde Cp é o calor específico da safira (J.g-1.°C-1), tem-se que: 

 

     msafira cp(T2 T1) 

 

Como sabemos que a área é dada pela integral, tem-se a equação (28): 

 

     área  ∫ msafira cpdT
T2

T1

   msafira∫ cpdT
T2

T1

 

 

Logo obtém-se a eq. (28): 

     msafira∫ cpdT
T2

T1

                2   

 

Na obtenção da entalpia por unidade de massa, dada pela eq. (28), como 

conhecem-se os valores do cp por faixa de temperatura, calcula-se a integral 

utilizando as áreas abaixo da curva cp x T. Essas áreas foram obtidas 

numericamente através da somatória de áreas de pequenos trapézios retângulos 

finitos formados abaixo da curva, tendo a diferença entre as temperaturas como 

altura e as bases menor e maior como os valores de cp nos limites de temperatura 

considerados nos elementos de área finitos somados. 

A Figura 76 exemplifica a maneira como calculamos a área de cada trapézio 

numa dada faixa de temperatura e cp. Foram calculadas áreas de trapézio, que 

correspondiam às entalpias, a cada 10°C, de 35°C a 890°C. Obtidas as áreas, 

calculamos as entalpias acumuladas por somatória.  
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Figura 75 – Calor específico da safira em função de temperatura e mudança de sua entalpia 

acumulada de 35°C para qualquer temperatura (T°C). 

 

 

Figura 76 – Exemplificação do cálculo da entalpia por área dos trapézios utilizando a curva cp x T. 
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 Utilizando as Figuras 74 e 75, os fatores de conversão DTA para poder 

calorífico baseados nos dados obtidos pela safira podem ser calculados para 

qualquer faixa de temperatura. 

 No caso de S2 e seus produtos de pirólise, a faixa de temperatura onde a 

água residual é vaporizada é de 35°C a 200°C e a combustão do material orgânico 

ocorre de 200 a 700°C. As áreas dos picos DTA da safira 35°C a 200°C e de 200°C 

a 700°C que equivalem à vaporização da água e combustão dos orgânicos são 

apresentados na Figura 74. As variações de entalpia acumulada de 35°C para 

200°C e 700°C são apresentadas na Figura 75.  

Desse modo, os fatores de conversão baseados na área do pico DTA da 

safira e na variação de sua entalpia acumulada podem ser calculados. 

Da Figura 75, a variação de entalpia acumulada quando a safira é aquecida 

de 35°C para 200°C é de 152,37 J.g-1. Da Figura 74, a área do pico DTA da safira 

quando aquecida de 35°C a 200°C a 20°C.min-1 é de 0,2758°C.min.mg-1. 

Deste modo, o fator de conversão (fS) para a área do pico DTA obtido a 

20°C.min-1 em °C.min.mg-1 de 35°C a 200°C será dado por: 

 

fSafira   200°C    
1 2,    .g 1

0,2   °C.min.mg 1
     2,   

 .g 1

°C.min.mg 1
 

 

Da Figura 75, a variação de entalpia acumulada quando a safira é aquecida 

de 200°C para 700°C é: ( 2 ,    .g-1 - 1 2,    .g-1)    1,    .g-1. Da Figura 74, a 

área do pico DTA da safira quando aquecida de 200°C a 700°C a 20°C.min -1 

é: (0,  0 °C.min.mg-1  - 0,2   °C.min.mg-1)  0,     °C.min.mg-1. 

Deste modo, o fator de conversão (fS) para a área do pico DTA obtido a 

20°C.min-1 em °C.min.mg-1 de 200°C a 700°C será dado por: 

 

fSafira200  00°C    
  1,    .g 1

0,    °C.min.mg 1
   11  ,  

 .g 1

°C.min.mg 1
 

 

Pode-se notar que os fatores de conversão obtidos para safira são da mesma 

ordem de grandeza daqueles obtidos para os metais índio e alumínio. No entanto, os 

obtidos para safira são mais precisos porque foram obtidos exatamente na faixa de 
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temperatura dos picos DTA onde dos quais as áreas serão convertidas e 

quantificadas em unidades de energia por massa. 

Utilizando os fatores de conversão da safira, nas respectivas faixas de 

temperatura dos picos DTA de vaporização e combustão, tem-se que o poder 

calorífico de cada amostra será dado pela eq. (29): 

 

Poder calorífico = (Áreapico DTA de combustão dos orgânicos x fSafira
200- 00°C

) – (Áreapico DTA de vaporização da água x fSafira
  -200°C

)               (29) 

 

 Desse modo, os cálculos do poder calorífico de cada uma das amostras, são 

exemplificados a seguir para S2 e C0: 

 

- Para S2: 

Poder caloríficoS2 = (7,177°C.min.mg
-1

 x 1155,64 
 .g-1

°C.min.mg-1
) – (0,3220°C.min.mg

-1
 x 552,47 

 .g-1

°C.min.mg-1
) 

Poder caloríficoS2 = 8116,13 J.g
-1
 = 8,11 MJ/kg 

 

- Para C0: 

Poder caloríficoC0 = (4,019°C.min.mg
-1
 x 1155,64 

 .g-1

°C.min.mg-1
) – (0,3123°C.min.mg

-1
 x 552,47 

 .g-1

°C.min.mg-1
) 

Poder caloríficoC0 = 4471,98 J.g
-1

 = 4,47 MJ/kg 

  

Resumidamente a Tabela 33 apresenta os poderes caloríficos calculados 

para cada uma das amostras. 

 

Tabela 33: Poderes caloríficos calculados para as amostras utilizando o padrão Safira empregando β 

igual a 20°C.min
-1

. 

Amostra Poder calorífico (MJ.kg
-1

) 

S2 8,12 
C0 4,47 
C30 3,93 
C60 3,70 

C120 2,97 
C180 2,33 

 

Assim como realizado para a determinação do poder calorífico utilizando os 

metais índio e alumínio, foi feita novamente a análise da safira utilizando β igual a 

10°C.min-1. 
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Da Figura 75, a variação de entalpia acumulada quando a safira é aquecida 

desta forma de 35°C para 200°C é de 152,37 J.g-1. Da Figura 77, a área do pico 

DTA da safira quando aquecida de 35°C a 200°C a 10°C.min-1 é de 

0,3013°C.min.mg-1. 

 

 

Figura 77 – Curva DTA do padrão safira analisada em atmosfera de ar e suas áreas acumuladas em 

função da temperatura empregando β igual a 10°C.min
-1

. 

 

Deste modo, o fator de conversão (fS) para a área do pico DTA obtido a 

10°C.min-1 em °C.min.mg-1 de 35°C a 200°C será dado por: 

 

fSafira   200°C    
1 2,    .g 1

0, 01 °C.min.mg 1
    0 , 1 

 .g 1

°C.min.mg 1
 

 

Da Figura 75, a variação de entalpia acumulada quando a safira é aquecida 

de 200°C para 700°C é: ( 2 ,    .g-1 - 1 2,    .g-1)    1,    .g-1. Da Figura 77, a 

área do pico DTA da safira quando aquecida de 200°C a 700°C a 10°C.min -1 

é: (0,   0°C.min.mg-1  - 0, 01 °C.min.mg-1)  0,  2 °C.min.mg-1. 
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Deste modo, o fator de conversão (fS) para a área do pico DTA obtido a 

10°C.min-1 em °C.min.mg-1 de 200°C a 700°C será dado por: 

 

fSafira200  00°C    
  1,    .g 1

0,  2 °C.min.mg 1
   10  ,22

 .g 1

°C.min.mg 1
 

 

Utilizando os dados das áreas dos picos DTA endo e exotérmicos das 

amostras e os fatores de conversão da safira, nas respectivas faixas de temperatura 

dos picos DTA de vaporização e combustão, calcularam-se os poderes caloríficos 

das amostras utilizando a eq. (29).  

A Tabela 34 apresenta esses valores calculados utilizando β de 10°C.min-1 e 

também os valores já obtidos utilizando β de 20°C.min-1. 

 

Tabela 34 – Poderes caloríficos calculados para as amostras utilizando o padrão safira empregando 

diferentes β. 

Amostra 
Poder calorífico empregado β igual a 

10°C.min
-1
 

(MJ.kg
-1

) 

Poder calorífico empregando β igual a 
20°C.min

-1
 

(MJ.kg
-1

) 

S2 8,10 8,12 
C0 4,85 4,47 
C30 3,65 3,93 
C60 3,44 3,70 

C120 2,82 2,97 
C180 2,10 2,33 

 

 Diferentemente do que ocorreu com a determinação do poder calorífico com 

os metais padrão, quando se utilizou o padrão safira à variação de β não alterou de 

modo significativo o poder calorífico das amostras. 

 Pode-se perceber que os fatores de conversão obtidos para safira utilizando 

diferentes β são da mesma ordem de grandeza, o que propiciou poderes caloríficos 

bem parecidos. Isso ocorreu provavelmente porque quando se utiliza a safira são 

obtidos fatores de conversão que estão justamente na mesma faixa de temperatura 

onde as transformações dos picos DTA ocorrem, picos os quais serão convertidos e 

quantificados em energia por unidade de massa. 
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5.8.3 Obtenção do poder calorífico do lodo de esgoto por bomba calorimétrica 

 

A Tabela 35 apresenta a média dos dados obtidos experimentalmente para o 

cálculo do PCSs e seus valores para as amostras analisadas. 

 

Tabela 35 – Média dos dados experimentais para obtenção do poder calorífico e seus valores para 

S2 e seus produtos de pirólise. 

Amostra ΔT (°C) mFe (g) e (J.g
-1

) mamostra (g) PCSs (MJ.kg
-1

) 

S2 0,95 0,0013 8,71 0,93 9,27 
C0 0,53 0,0006 4,02 0,95 5,08 
C30 0,45 0,00028 1,88 0,99 4,14 
C60 0,41 0,00024 1,61 0,95 3,90 

C120 0,34 0,00016 1,07 0,97 3,20 
C180 0,26 0,00014 0,94 0,93 2,53 

 

 Podemos verificar que S2 apresenta PCSs de 9,27 MJ.kg-1 e seus produtos de 

pirólise apresentam valores cada vez menores na faixa de 5,08 MJ.kg-1 a 2,53 

MJ.kg-1. Esses dados estão coerentes com o que foi verificado nas análises DTA em 

base a massa inicial de S2, isto é, aumentando o tempo na pirólise isotérmica a 

500°C, menor será o pico DTA e consecutivamente, menor será o poder calorífico do 

produto de pirólise em questão. 

Comparando com valores da literatura (Tabela 36), o PCSs de S2 é 

relativamente baixo, e está próximo do encontrado por Thipkhunthod et. al [45]. 

Apesar disso, é interessante notar que, de modo geral, a variação no PCSs do lodo 

de esgoto é muito grande, e isso se deve a inúmeros fatores como, por exemplo, 

sua fonte, composição, o lote que é gerado, o seu tipo de tratamento na ETE, sua 

preparação, armazenamento etc. 

 

Tabela 36 – Alguns valores de poderes caloríficos encontrados na literatura para lodos de esgoto. 

Poder calorífico (MJ.kg
-1

) Fonte 

18,0 [171] 
14 – 23 [113] 

15,3 [118] 
16 – 21 [172] 

24 [173] 
9,9 [45] 

 

 No que se refere ao tratamento dado ao lodo na ETE, a eficiência dos 

digestores é significativa porque promove a redução do seu teor de material 

putrescível, o qual é matéria orgânica que seria queimada e computada no seu 
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PCSs. O tratamento químico também interfere visto que dependendo do produto 

químico utilizado, ocorrem melhorias na desidratação do lodo. A eficiência dos filtros 

prensa também é um fator importante visto que é a operação na qual o lodo é 

desidratado, e a presença de umidade interfere diretamente no aproveitamento 

calorífico desse material. 

Após coleta do lodo na ETE, sua preparação e armazenamento também são 

importantes visto que caso esteja seco e bem homogeneizado, sua queima será 

facilitada, aumentando o seu PCSs. 

 

5.8.4 Comparação dos poderes caloríficos obtidos por análise DTA (com safira 

e metais padrão) e bomba calorimétrica 

 

 Quando se determina o poder calorífico por bomba calorimétrica, o que se 

mede é o poder calorífico superior, que considera o calor gerado por unidade de 

massa de amostra, na queima de todos os produtos orgânicos considerando que C, 

H e S da amostra foram totalmente transformados em CO2, H2O, SO2 acrescido do 

calor de condensação da água em fase vapor presente, pois esta é condensada por 

esfriamento promovido pela camisa d’água que envolve a câmara de combustão e 

que está a temperaturas próximas a ambiente. Já o poder calorífico inferior 

considera que a água gerada e ou volatilizada no processo fica como vapor na fase 

gasosa [117]. 

 

Nas análises por DTA quantitativa, o efeito exotérmico medido pela área do 

pico DTA, corresponde, depois de transformado em energia pelo fator de 

transformação e dividido pela massa da amostra, ao calor de combustão da 

biomassa, e equivale ao poder calorífico inferior da amostra, pois, a água gerada na 

combustão dos componentes combustíveis está na forma vapor, e faz parte da fase 

gasosa que sai da região de medida das temperaturas de referência e de amostra 

do DTA sem condensar. 

Assim sendo, visando comparar os valores dos poderes caloríficos inferiores 

obtidos pelas análises DTA quantitativas com os obtidos por bomba calorimétrica, 

calcularam-se os poderes caloríficos inferiores das amostras a partir dos 

correspondentes poderes caloríficos superiores obtidos por bomba calorimétrica 
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utilizando a eq. (24) apresentada anteriormente no item 4.7. Esses dados são 

apresentados na Tabela 37. 

 

Tabela 37 – PCIs calculados com os dados de PCSs obtidos por bomba calorimétrica. 

Amostra 
PCSs 

(MJ.kg
-1

) 
Hs (%)

* PCIs 
(MJ.kg

-1
) 

S2 9,27 4,31 8,32 
C0 5,08 1,03 4,86 

C30 4,14 0,79 3,97 
C60 3,90 0,79 3,73 

C120 3,20 0,72 3,04 
C180 2,53 0,54 2,41 

*No cálculo do PCIs, o valor do percentual de hidrogênio de cada amostra foi utilizado na forma 

decimal. 

 

 Calculados os valores de PCIs, a partir dos dados de PCSs obtidos por bomba 

calorimétrica, as comparações com os valores dos poderes caloríficos obtidos pelas 

análises DTA quantitativas (com safira e metais padrão), que também representam 

valores de poderes caloríficos inferiores, são apresentadas na Tabela 38. 

 

Tabela 38 – Comparação dos PCIs obtidos por bomba calorimétrica com os poderes caloríficos 

obtidos por análise DTA. 

 Dados de 
bomba 

calorimétrica 

Análise DTA 

Amostra 

Safira Metais padrão índio e alumínio 

PCIs 
(MJ.kg

-1
) 

Poder 
calorífico 

empregado β 
igual a 

10°C.min
-1
 

(MJ.kg
-1

) 

Poder 
calorífico 

empregando β 
igual a 

20°C.min
-1
 

(MJ.kg
-1

) 

Poder 
calorífico 

empregando β 
igual a 

10°C.min
-1
 

(MJ.kg
-1

) 

Poder 
calorífico 

empregando β 
igual a 

20°C.min
-1
 

(MJ.kg
-1

) 

S2 8,32 8,10 8,12 13,67 11,38 
C0 4,86 4,85 4,47 8,23 6,30 

C30 3,97 3,65 3,93 6,21 5,54 
C60 3,73 3,44 3,70 5,87 5,22 

C120 3,04 2,82 2,97 4,82 4,19 
C180 2,41 2,10 2,33 3,60 3,29 

 

Conforme podemos verificar, os valores de PCIs, correspondentes aos obtidos 

em bomba calorimétrica, estão muito mais próximos dos dados encontrados para as 

análises DTA quantitativas utilizando a safira do que para os dados encontrados 

utilizando os metais padrão índio e alumínio. Considerando os possíveis erros 

experimentais que podem ocorrer nas análises DTA, os resultados de PCIs são 
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praticamente equivalentes aos encontrados utilizando análise DTA com safira em 

ambas as razões de aquecimento β utilizadas.  

Essa situação ocorreu porque quando se utiliza a safira são obtidos fatores de 

conversão que estão justamente na mesma faixa de temperatura onde as 

transformações dos picos DTA das amostras ocorrem, picos os quais serão assim 

convertidos e quantificados em energia por unidade de massa.  

Quando são utilizados os metais índio e alumínio, os fatores de conversão 

obtidos estão na faixa que inclui a fusão dos mesmos e diferentemente da safira, os 

fatores de conversão obtidos estão apenas próximos das faixas de temperatura 

onde as transformações dos picos DTA das amostras analisadas ocorrem. Por esse 

motivo, os poderes caloríficos obtidos nesses casos estão diferentes daqueles que 

foram calculados utilizando o método convencional por bomba calorimétrica. 

Assim sendo, o método de cálculo de poder calorífico por análise DTA 

quantitativa utilizando a safira é mais indicado, pois permite obter mais precisamente 

os poderes caloríficos de S2 e seus produtos de pirólise. 

 

 

Figura 78 – Comparações entre os PCSs, PCIs e poderes caloríficos obtidos pelas análises DTA 

utilizando safira para cada uma das amostras. 
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Quando comparamos os valores dos poderes caloríficos obtidos pelas 

análises DTA utilizando safira com os dados de PCSs (obtidos diretamente por 

bomba calorimétrica) e PCIs, verificamos que os valores de PCSs são sempre 

superiores, pois neles está computado o calor de condensação da água. No caso 

dos PCIs, verificamos que os valores ficam mais próximos e praticamente 

equivalentes aos obtidos pelas análises DTA com safira. A Figura 78 apresenta 

essas comparações. 

 

5.8.5 Auto-sustentabilidade da pirólise do lodo de esgoto 

 

A Figura 79 mostra a comparação das curvas DTA de análises feitas de S2 

em ar e nitrogênio a 20°C.min-1.  

 

 

Figura 79 – Curvas DTA de S2 em aquecimentos feitos em ar e nitrogênio a 20°C.min
-1

. 

 

Observa-se em uma primeira análise visual, que a área total dos picos 

exotérmicos de combustão de S2 é muito maior do que a soma áreas dos picos DTA 

endotérmicos das diferentes etapas de perda de água e pirólise de S2 em ambiente 

de N2, o que indica que a combustão de certa quantidade de S2 já seria suficiente 

para gerar a energia necessária para pirólise total de S2 até 550°C. 
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Conforme mostrado na curva DTA da Figura 80, representativa da análise de 

S2 em nitrogênio, foram calculadas as áreas das etapas endotérmicas identificadas 

durante sua pirólise, que inclui uma primeira etapa de perda de água de umidade, 

visando estimar, pelos fatores de transformação de área de picos DTA em energia 

usando safira, a energia necessária para pirólise. 

 

 

Figura 80 – Áreas dos picos DTA dos eventos endotérmicos durante pirólise de S2 em aquecimento 

em nitrogênio a 20°C.min
-1

. 

 

Da Tabela 39 verificam-se as variações de entalpia acumulada e as áreas dos 

picos DTA quando a safira é aquecida a 20°C.min-1 nas faixas de temperatura 

correspondentes a cada um dos picos identificados na Figura 80. 

 

Tabela 39 – Variações de entalpia acumulada e as áreas dos picos DTA quando a safira é aquecida 

a 20°C.min
-1

 nas faixas de temperatura correspondentes a cada um dos picos endotérmicos. 

Pico 
Faixa de temperatura 

do pico 

Variação de entalpia acumulada 
na faixa de temperatura do pico 

(J.g
-1

) 

Área do pico DTA na faixa 
de temperatura do pico 

(°C.min/mg) 

1° 35°C até 167°C 119,10 0,2194 
2° 247°C até 327°C 86,48 0,1107 
3° 327°C até 387°C 67,08 0,0697 
4° 387°C até 527°C 161,89 0,1276 
5° 527°C até 700°C 207,50 0,1119 
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 Conhecidas as variações de entalpia acumulada e áreas dos picos DTA 

quando a safira é aquecida a 20°C.min-1, calcularam-se os fatores de conversão 

dessas áreas, os quais são apresentados na Tabela 40. 

 

Tabela 40 – Fatores de conversão das áreas dos picos DTA da safira obtidos a 20°C.min
-1

 nas faixas 

de temperatura correspondentes a cada uma dos picos endotérmicos. 

Pico Faixa de temperatura do pico 

Fator de conversão 

(
 .g 1

°C.min.mg 1
) 

1° 35°C até 167°C 542,84 
2° 247°C até 327°C 781,21 
3° 327°C até 387°C 962,41 
4° 387°C até 527°C 1268,73 
5° 527°C até 700°C 1854,33 

 

Utilizando os dados das áreas dos picos DTA endotérmicos de S2 e os 

fatores de conversão da safira, nas respectivas faixas de temperatura dos picos DTA 

endotérmicos, calculou-se a energia necessária para pirolisar S2 utilizando a eq. 

(30): 

 

Energia para pirolisar S2  ∑( rea dos picos  TA endotérmicos de S2   fSafira na fai a de temperatura do pico)                  0  

 

Utilizando as áreas dos picos DTA endotérmicos de S2 apresentados na 

Figura 80 e os fatores de conversão calculados para safira nas faixas de 

temperatura de cada um dos mesmos da Tabela 40, obteve-se a energia para 

pirolisar S2. 

 

Energia para pirolisar S2   (0,2  0   2,  )   (0,01      1,21)   (0,00 2     2, 1)   

(0,01  2 12  ,  )   (0,00 2   1   ,  )   1  , 2  .g 1   1  , 2   . g
 1

 

 

Obteve-se então um total de 194,62 KJ.kg-1 como demanda energética 

necessária para pirólise total de S2. 

 

Comparando-se essa demanda com o poder calorífico de S2 e de seus 

produtos de pirólise listados na Tabela 34, verifica-se que tanto a combustão de S2 

como a dos seus produtos de pirólise pode tornar auto-sustentáveis os processos de 

pirólise sugeridos na presente Tese. 
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Cabe observar que nas pirólises de S2 a 500°C por tempos de até 180 

minutos, a rigor, a demanda energética será menor do que 194,62 KJ.kg-1, pois nem 

no caso C180 ocorre a pirólise total, e na realidade os cálculos acima simulam a pior 

condição que poderia ocorrer, o que dá maior potencialidade à questão da auto-

sustentabilidade das pirólises sugeridas para obtenção dos produtos adsorventes 

contendo coque a partir de S2. 

 

5.9 Quantificação dos produtos condensáveis do lodo de esgoto por 

pirólise em escala semi-piloto 

 

As Figuras 81 (a) e (b) apresentam as curvas DTA, em função do tempo e da 

temperatura, resultantes obtidas em aquecimento feito com uma etapa inicial de 

aquecimento a 10°C.min-1 desde a temperatura ambiente até 500°C, seguida de 

etapa isotérmica a esta temperatura por 3 horas. 

Pela curva DTA em função da temperatura, Figura 81 (b), pode-se verificar 

que a partir de 120°C inicia-se um menor pico endotérmico, decorrente da 

desidratação de componentes minerais presentes, como visto nas análises 

simultâneas TG/DTA já mostradas anteriormente feitas com 10 mg de amostra.  

Segue outro pico DTA bem maior, que mostra duas etapas, decorrentes do 

processo de pirólise da matéria orgânica. Já a desidroxilação da caulinita presente 

que se inicia por volta de 450°C, é melhor visualizada na curva DTA total  em função 

do tempo, Figura 81 (a), desidroxilação que segue ocorrendo mesmo na etapa 

isotérmica a 500°C, caracterizada pelos picos DTA endotérmicos superpostos nas 

primeiras duas horas da etapa isotérmica. Cabe observar que a continuidade da 

desidroxilação da caulinita na fase isotérmica a 500°C já havia sido evidenciada 

pelas análises por DRX dos produtos de pirólise. 
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Figura 81 (a) – Curvas DTA e da temperatura em função do tempo, durante a pirólise de 50 g de S2 

com as partes com aquecimento dinâmico e isotérmica a 500°C. A temperatura indicada é a do forno. 

 

 

Figura 81 (b) – Curva DTA em função de temperatura durante a pirólise dinâmica 

a 10°C.min
-1

 até 500°C de 50 g de S2. 

 

Durante a pirólise, por condensação parcial dos gases liberados durante todo 

o processo de pirólise, foram coletadas: 1ª fração condensada da etapa dinâmica até 

a temperatura do forno chegar a 500°C (a amostra estava a 420°C e já haviam 
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decorrido 50 minutos de corrida), 2ª fração coletada quando a amostra chegou a 

490°C (aos 70 minutos de corrida na Figura 81 a), a 3ª e 4ª frações foram coletadas 

ao fim da 1ª e 2ª horas da etapa isotérmica a 500°C. 

As fotografias das quatro frações coletadas estão apresentadas na Figura 82, 

onde podem ser observadas as diferentes fases: aquosa (cor mais clara) e oleosa 

(cor mais escura), que se formaram em cada caso.  Observa-se na 1ª fração 

coletada, a qual ocorreu na fase inicial dinâmica, uma formação de fase aquosa 

muito maior, decorrente da condensação da água proveniente da umidade residual 

liberada e da desidratação das fases minerais hidratadas que ocorrem em menor 

quantidade na 2ª fração coletada, quando ocorre o início da desidroxilação da 

caulinita e uma maior formação de bio-óleo, proveniente da condensação de 

produtos de pirólise dos componentes orgânicos.  

No final da 1ª hora na isoterma a 500°C foi coletada a 3ª fração, onde notou-

se ainda a continuação da condensação de água de desidroxilação da caulinita. No 

entanto com uma formação mais significativa de bio-óleo. Já no final da 2ª hora na 

isoterma a 500°C foi coletada a 4ª fração, onde praticamente não se observa 

formação de fase aquosa e ocorre a condensação de uma quantidade bem menor 

de bio-óleo. No final da 3ª hora na isoterma a 500°C não ocorreu a formação de 

condensáveis. 

Nos casos da 1ª, 2ª e 3ª frações coletadas, a cor alaranjada da fase aquosa 

mais densa, deve-se provavelmente a dissolução de componentes orgânicos 

gerados na pirólise os quais são solúveis em água. 
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Figura 82 – Produtos de condensação coletados durante a pirólise de 50 g de S2. 1ª Fração: 

coletada na parte final do aquecimento dinâmico a 10°C.min
-1
 até 500°C; 2ª Fração: coletada aos 20 

minutos da parte isotérmica; 3ª Fração: coletada ao final da 1ª hora da isoterma a 500°C; 4ª Fração: 

coletada ao final da 2ª hora da isoterma a 500°C. 

 

A Figura 83 apresenta a fração sólida obtida após 3 horas de pirólise 

isotérmica a 500°C. 

 

 

Figura 83 – Fração sólida final obtida após 3 horas de pirólise isotérmica a 500°C. 

A Tabela 41 apresenta as massas obtidas para cada uma das frações 

condensadas coletadas e a massa da fração sólida final referente às duas pirólises.  

 

1ª Fração coletada 2ª Fração coletada 3ª Fração coletada 4ª Fração coletada 
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Tabela 41 – Massas obtidas para as frações condensadas coletadas e para a fração sólida final 

referente as duas pirólises efetuadas para 50 g de S2. 

 1ª pirólise 2ª pirólise 

 Massa (g) 
1ª fração condensada 5,25 4,73 
2ª fração condensada 5,25 6,62 
3ª fração condensada 4,40 2,00 
4ª fração condensada 0,20 0,23 

Fração sólida final 29,71 30,38 

 

Na primeira pirólise ocorreu um pequeno vazamento das frações 

condensadas (fase aquosa e oleosa) na junta do condensador, o que explica a 

menor quantidade de produtos obtidos em relação à segunda pirólise. 

Levando em consideração a massa inicial de S2 utilizada, a massa total das 

frações condensáveis e a massa da fração sólida final, podemos escrever o seguinte 

balanço dado pela eq. (31): 

 

                           Massa inicial de S2   Massa das frações condensáveis                      (31) 

Massa dos gases não condensáveis   Massa da fração sólida final 

 

Sabendo que a massa inicial de S2 utilizada foi de 50 g, a massa total das frações 

condensáveis foi de 15,10 g (1ª pirólise) e 13,53 g (2ª pirólise), e a massa da fração 

sólida final foi de 29,71 g (1ª pirólise) e 30,38 g (2ª pirólise), calculou-se a massa dos 

gases não condensáveis para cada uma das pirólises conforme a Tabela 42. 

 

Tabela 42 – Massa de gases não condensáveis obtidos na pirólise de S2. 

 1ª pirólise 2ª pirólise Média (g) 

Massa inicial de S2 (g) 50 50 50 
Massa das frações condensáveis (g) 15,10 13,53 14,32 

Massa da fração sólida final (g) 29,71 30,38 30,05 
Massa dos gases não condensáveis (g) 5,19 6,09 5,64 

 

Conhecidas as quantidades das frações sólidas, das condensáveis (líquidas) 

e das não condensáveis (gasosas) nas duas pirólises efetuadas para 50 g de S2, 

calculou-se o percentual médio de cada uma dessas frações, as quais são 

apresentadas na Figura 84. 

 



 

178 
 

 

Figura 84 – Percentuais das frações sólida, líquida e gasosa formadas na pirólise de 50 g de S2. 

 

Comparando os resultados obtidos com dados da literatura verificou-se que 

Rumphorst e Ringel estudaram a pirólise do lodo de esgoto a 500°C e verificaram 

praticamente os mesmos resultados encontrados no presente estudo, isto é, 50% de 

fração sólida, 30% de fração líquida e 10% de fração gasosa [46]. 

Fonts et. al também estudaram o rendimento da pirólise do lodo de esgoto em 

relação às frações sólida, líquida e gasosa e encontraram respectivamente 

percentuais de 25, 50 e 25%, e no entanto, os rendimentos foram calculados 

tomando-se como base o lodo na ausência de cinzas [174]. 

Fonts et. al em estudo de revisão a respeito da produção de bio-óleo pelo 

lodo de esgoto verificaram que a temperatura que maximiza sua produção está na 

faixa de 450°C a 550°C, valor que compreende a temperatura que foi estudada 

nessa presente Tese. Além dessa similaridade verificou-se nesse mesmo estudo 

que a maior parte dos pesquisadores que produzem bio-óleo pelo lodo de esgoto, 

encontra uma fração líquida composta por duas fases, uma aquosa e outra oleosa, 

exatamente o que foi encontrado nessa Tese [116]. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Pelos estudos realizados pode-se concluir que: 

 

 A maior formação de coque na pirólise do lodo de esgoto da ETE de Barueri 

ocorre a 500 °C, quando é feita de forma dinâmica; 

 Após aquecer o lodo até 500°C, quanto maior o período de tempo de pirólise a 

essa temperatura, menor é o rendimento do respectivo produto de pirólise; 

 Os rendimentos mássicos médios de doze pirólises realizadas em escala de 

laboratório, baseados na massa inicial de S2 foram praticamente idênticos aos 

encontrados nas análises termogravimétricas em mesma base. Isso indica que 

as amostras foram bem homogeneizadas e confirma a importância das análises 

termogravimétricas terem que ser comparadas em bases de mesma composição; 

 Pelas análises CHN pode ser visto que os conteúdos de carbono diminuíram com 

o aumento do tempo de pirólise, o que indica que a quantidade de coque 

diminuiu, conforme também determinado por termogravimetria em base a massa 

inicial de S2; 

 Pelas análises por FRX verificou-se que o teor de óxidos dos elementos 

associados aos minerais: silício, alumínio e potássio, aparecem em grandes 

concentrações em S2. Este fato, comprovado pelo alto teor de massa calcinada 

por termogravimetria de S2 em ar, indica que os argilominerais a que estão 

associados, identificados por DRX, também se encontram em teor significativo; 

 As concentrações de metais pesados encontradas nessa amostra permitem sua 

utilização na agricultura visto que estão abaixo do teor máximo estabelecido pela 

Resolução CONAMA 375/2006; 

 As curvas DRX mostraram que com o aumento do período de pirólise, algumas 

fases inorgânicas cristalinas foram concentradas e outras totalmente ou 

parcialmente desidratadas; 

 Para os menores períodos de tempo na pirólise isotérmica a 500°C, com o 

aumento no tempo de pirólise, as mudanças nas áreas superficiais nos produtos 

de pirólise são devidas às maiores perdas de massa de orgânicos, assim como 

ao aumento da liberação de água proveniente da desidroxilação de fases 

minerais; 
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 As maiores áreas superficiais foram encontradas nos produtos de pirólise C30 e 

C60, os quais apresentaram maior potencial adsortivo; 

 Para os produtos de pirólise submetidos aos maiores períodos na isoterma a 

500°C (C120 e C180) houve uma diminuição na área superficial, o que indica que 

pode ter ocorrido parcial sinterização da matriz mineral; 

 Pelas análises de tamanho de poros verificou-se que os produtos de pirólise 

obtiveram diâmetros médios de poros na faixa de 7,58 nm até 10,6 nm, sendo 

todos classificados como mesoporosos; 

 Nas análises de distribuição de tamanho dos poros verificou-se que o aumento 

do volume dos mesoporos na faixa de 2 a 4 nm, nos casos C30 e C60, conferiu 

aos mesmos uma maior capacidade de adsorver moléculas menores, nesse caso 

o fenol; 

 Como todos os produtos de pirólise de S2 são predominantemente mesoporosos, 

os mesmos mostram uma maior capacidade adsortiva para moléculas maiores, 

nesse caso a tartrazina, que foi maior em comparação com a de fenol; 

 Os produtos de pirólise C30 e C60 apresentaram capacidades adsortivas do 

corante alimentar tartrazina superiores a encontrada para o carvão ativo 

comercial; 

 Não apenas as características dos produtos adsorventes foram os indicativos 

mais relevantes de suas capacidades adsortivas para esses poluentes orgânicos. 

As diferentes massas moleculares da tartrazina e do fenol, e consequentemente, 

os diferentes tamanhos de suas moléculas, atuaram como fatores limitantes a 

seu acesso aos poros dos produtos adsorventes testados; 

 O modelo de adsorção que melhor se ajustou aos dados experimentais para 

todos os adsorventes testados foi o a de Langmuir, o que indica que após acesso 

aos poros compatíveis com suas características moleculares, o fenol e a 

tartrazina foram se depositando apenas até atingir o grau de formação de uma 

monocamada; 

 Embora o carvão ativo apresentou maior poder de adsorção para o fenol, pelas 

curvas de lama dos diagramas notou-se que a separação das fases em equilíbrio 

utilizando este adsorvente foi pior quando comparada com aquelas nas quais 

foram utilizados os produtos de pirólise, visto o carvão ativo reter muito maior teor 

de solução de equilíbrio em todos os casos; 
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 Pelas análises de poder calorífico pode-se verificar que o método de cálculo de 

poder calorífico por análise DTA quantitativa utilizando a safira como material 

padrão permite obter poderes caloríficos de S2 e de seus produtos de pirólise 

equivalentes aos obtidos por bomba calorimétrica; 

 Os diversos processos de pirólise podem ser auto-sustentados pela energia 

gerada na combustão de S2 e de todos os seus produtos de pirólise. 

 Utilizando a pirólise de S2 em escala semi-piloto obtiveram-se as frações sólida, 

líquida e gasosa que, percentualmente estão acordo com trabalhos já realizados. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Determinar a capacidade de adsorção nos produtos de pirólise do lodo de esgoto 

utilizando análise termogravimétrica; 

 Promover a ativação química dos produtos de pirólise do lodo de esgoto com 

ácidos e bases fortes visando caracterizar e verificar o potencial adsortivo dos 

seus produtos resultantes; 

 Estudar a adsorção nos produtos de pirólise do lodo de esgoto considerando o 

sistema real, ou seja, trabalhar com efluentes industriais; 

 Caracterizar os produtos condensáveis da pirólise do lodo de esgoto (bio-óleo) e 

determinar o seu poder calorífico; 

 Verificar a possibilidade de obter biodiesel a partir do bio-óleo. 
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