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RESUMO 

 

Neste estudo foi caracterizado o lodo proveniente de ETE situada em Patos de Minas/MG 

através da quantificação sua capacidade energética, e avaliação sua viabilidade no 

acionamento de usinas termoelétricas. Para isto foram determinados os teores de metais, areia, 

matéria orgânica e inorgânica, pH, carbono orgânico total (COT) além da análise imediata do 

material. O comportamento térmico foi analisado através de TGA, DTA, DSC e Calor de 

combustão. Foram analisadas quatro amostras, sendo Lodo sem tratamento coletado em época 

seca (LSTS), Lodo sem areia coletado em época seca (LSAS), Lodo sem tratamento coletado 

em época chuvosa (LSTC) e Lodo sem areia coletado em época chuvosa (LSAC). Os 

resultados encontrados apontam para maior viabilidade energética da amostra LSAS, devido à 

sua baixa umidade (8,7802 %), alto teor de materiais voláteis (53,1408 %), baixo teor de 

cinzas (0,7283 %) e alto teor de carbono fixo (46,1308 %). O poder calorífico encontrado 

nesta foi de 9.752 J/g, sendo este equiparado ao de madeiras como Acácia-Negra e Eucalipto. 

Desta forma os resultados confirmam a viabilidade de utilização do lodo como combustível ao 

se observar que as características térmicas são equiparadas à diversas biomassas energéticas. 

 

Palavras Chave: Poder Calorífico. Termoelétricas. Biomassa residual. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In this work was characterized the sludge from ETS situated in Patos de Minas city / MG by 

quantifying its energetic content and evaluating its feasibility in the operating of 

thermoelectric power plants. For this, the contents of metals, sand, organic and inorganic 

matter, pH, total organic carbon (TOC) and the energetic content of the material were 

determined. The thermal behavior was analyzed by TGA, DTA, DSC and heat of combustion. 

Four samples were analyzed: sludge without treatment collected in dry season (LSTS), sludge 

without sand collected in dry season (LSAS), sludge without treatment collected in rainy 

season (LSTC) and sludge without sand collected in rainy season (LSAC). The results suggest 

that the LSAS sample was more energetic efficient due to its low moisture content (8.7802 

%), high content of volatile materials (53.1408 %), low ash content (0.7283 %) and high 

carbon content (46.1308 %). The calorific power was found to be around of 9,752 J / g, being 

this one very closed to the wood as Acacia-Negra and Eucalipto. In this way, the results 

confirm the feasibility of using the sludge as fuel when observing that the thermal 

characteristics are assimilated to the different energy biomasses. 

 

Keywords: Sludge. Sewage. Residual biomass. Calorific power. Thermoelectric. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A energia pode ser definida como um bem público, essencial para a existência e 

manutenção da vida humana, necessária para criação de bens e serviços. Grande parte da 

população mundial a utiliza através da queima de biomassa, na forma de carvão, madeira, 

esterco animal, dentre outros (ARBEX et al, 2004). 

Segundo Jannuzzi (2000) o setor energético mundial passa por transformações em 

sua estrutura de gerenciamento e na implementação de mecanismos de controle e regulação. 

Este fato relaciona-se com as novas condições financeiras, econômicas e tecnológicas 

principalmente na geração de eletricidade. O grande desafio é garantir que a indústria seja 

capaz de atender objetivos sociais, de proteção ambiental, assegurar investimentos na 

sustentabilidade do sistema energético do futuro, sem perder a competitividade. 

De acordo com Izidoro e Fungaro (2007) com o avanço da humanidade, passou-se 

a discutir os processos de geração de energia, aliando-os à preservação ambiental, visando o 

desenvolvimento sustentável. Desta forma, buscam-se cada vez mais utilizar fontes 

renováveis, modificando assim, os processos já existentes.  

Usinas termelétricas podem ser definidas como conjuntos de operações com a 

finalidade de produzir energia, através da conversão do calor gerado pela queima de um 

combustível em energia mecânica e posteriormente em elétrica, através de geradores (PINTO, 

2008). Em períodos de crise hídrica, nas regiões que utilizam hidrelétrica para geração de 

energia como é o caso do Brasil, as termoelétricas são de importância vital. 

A biomassa é definida por Arbex et al (2004, p. 159) como “qualquer matéria de 

origem vegetal ou animal utilizada como fonte de energia”, sendo sua principal utilização 

como combustível em termelétricas. Palomino (2009) aponta que a geração de energia elétrica 

em usinas sucroalcooleiras, através da queima do bagaço de cana-de-açúcar, já se tornou 

prática tradicional. 

Desta forma busca-se cada vez mais a inovação no setor energético de forma a 

evitar a poluição ambiental, através do reaproveitamento de subprodutos e/ou resíduos 

industriais como biomassas energéticas. O reaproveitamento destes materiais na geração de 

energia diminui consideravelmente os impactos ambientais causados pela disposição 

inadequada destes.  

Durante o tratamento de efluentes, os processos primários e secundários geram 

lodo que precisa ser manuseado, tratado e descartado com atenção, visto que muitas vezes 

estas etapas são mais dispendiosas que o próprio tratamento de efluentes (GAUTO; ROSA, 
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2011). Segundo Jordão e Pessoa (2011) a geração do lodo é uma desvantagem econômica e 

operacional no processo.  

De acordo com a ABNT NBR 10004, o lodo químico proveniente de decantadores 

e/ou flotadores de estações de tratamento de água e esgoto é classificado como resíduo sólido 

e semissólido, o que torna inviável seu lançamento em rede pública de esgoto interligada a 

sistemas convencionais de tratamento ou corpos d’agua (BRASIL, 2004b; CAVALCANTI, 

2012).  

Os órgãos reguladores da qualidade e preservação ambiental tem exercido 

interferência positiva na atuação das empresas de saneamento, criando assim estímulos para o 

gerenciamento adequado desse resíduo, atuando no comprometimento e responsabilidade no 

manejo de recursos naturais (TARTARI et al, 2011). Contudo, o reaproveitamento deste 

resíduo ainda é pouco realizado, devido aos altos teores de contaminantes presentes no 

mesmo. 

Dados da Sabesp (2016) apontam que a cidade de Barueri/SP (com população 

estimada de aproximadamente 267 mil habitantes) gera cerca de 500 toneladas de lodo de 

esgoto diariamente (15000 ton/mes), o que demonstra a importância da disposição adequada 

deste grande volume de resíduo. 

Assim, o objetivo deste estudo foi caracterizar o lodo proveniente de uma estação 

de tratamento de esgoto situada em Patos de Minas/MG e quantificar sua capacidade 

energética, visando sua utilização como biomassa energética, avaliando sua viabilidade no 

acionamento de usinas termelétricas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O processo de geração de energia em termelétricas baseia-se na conversão de 

energia térmica em mecânica e posteriormente sua transformação em elétrica. Esta conversão 

é realizada através da queima de um combustível (carvão, óleo ou gás), cuja expansão do 

vapor realiza trabalho, associado a turbinas. Estas, atreladas mecanicamente a um gerador 

elétrico, produzem eletricidade (PALOMINO, 2009). 

As termelétricas apresentam como desvantagem característica a emissão de gases 

causadores do efeito estufa (como CO2) para a atmosfera, devido à utilização de combustíveis 

não renováveis (BOARATI et al, 1998; LIMA; SOUZA, 2014). Por outro lado, apresentam 

como vantagem a possibilidade de serem construídas próximas a centros urbanos, diminuindo 

linhas de transmissões e economizando energia (LIMA; SOUZA, 2014). Assim, torna-se 

viável a busca por novas tecnologias para diminuir a emissão de gases nocivos, dentre elas a 

utilização de biomassa residual como combustível. 

O termo biomassa designa a massa total de matéria orgânica que se acumula em 

organismos. Assim, pertence à biomassa toda flora e fauna, incluindo os seus resíduos e sua 

matéria orgânica transformadas. Esta pode ser transformada por diferentes tecnologias em 

biocombustíveis sólidos, líquidos ou gasosos (STAISS; PEREIRA, 2001)  

 

2.1 Tratamento de efluentes 

 

O lançamento de esgotos diretamente em corpos d’água, sem o devido tratamento 

pode causar diversos inconvenientes, tanto à saúde humana, quanto ao ambiente aquático. 

Estes prejuízos apresentam-se com maior ou menor importância, e a consequência desse 

descarte inadequado são alterações da qualidade da água do corpo receptor. Tendo em vista 

este aspecto, devem-se tomar cuidados especiais que garantam o correto tratamento dos 

esgotos, além da manutenção e melhoria da qualidade dos corpos receptores (JORDÃO; 

PESSOA, 2011).  

O tratamento preliminar do esgoto compreende o gradeamento/peneiramento para 

a remoção de material grosseiro do efluente, de fácil retenção. No tratamento primário busca-

se remover o material em suspensão que flutue (óleos e graxas) ou decante (sólidos 

sedimentáveis), utilizando decantadores e/ou flotadores. No tratamento secundário ou 

biológico o efluente contém sólidos finos que não decantam. Assim, podem-se utilizar 

microrganismos aeróbios ou anaeróbios que degradem a matéria orgânica suspensa ou 
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solúvel, transformando-a em sais minerais e novos microrganismos. O tratamento terciário 

nem sempre ocorre, uma vez que este visa remover outros contaminantes, presentes em baixas 

quantidades, para a obtenção de efluente tratado de qualidade superior (GAUTO; ROSA, 

2011; JORDÃO; PESSOA, 2011). 

O lodo gerado durante o tratamento primário e secundário é constituído 

basicamente de coagulantes e floculantes, sólidos sedimentados, areia, sólidos em suspensão, 

além de bactérias e organismos (CAVALCANTI, 2012). Portanto, exigências ambientais 

obrigam o condicionamento e desidratação do lodo produzido, permitindo um destino final 

adequado (JORDÃO; PESSOA, 2011).  

Desta forma, a Norma Brasileira NBR 10004, de 2004, define resíduos sólidos 

como aqueles “nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição”(BRASIL, 

2004). Portanto, estes necessitam de disposição adequada conformes suas características 

químicas e físicas. 

 

2.2 Características do lodo 

 

As características químicas e físicas do lodo gerado em estações de tratamento de 

efluentes dependem diretamente de diversos fatores, como a estação do ano, as condições 

ambientais, os processos de tratamento aos quais o efluente foi submetido (decantação, 

floculação, coagulação, etc.), a origem do esgoto (sanitário/doméstico ou industrial) e o 

volume gerado no processo (ALAMINO, 2010; AREIAS, 2015). Assim, torna-se necessário 

conhecer as características do lodo gerado, para então encontrar alternativas para disposição 

adequada (PEREIRA, 2011). 

A grosso modo, define-se o esgoto doméstico como uma mistura de substâncias 

orgânicas e inorgânicas, além de diversos microoganismos. Atualmente este pode ser aplicado 

na agricultura como fonte de nutrientes e matéria orgânica, contudo, os teores de 

contaminantes presentes nestes restringem sua utilização (ROSA, CHERNICHARO E 

MELO, 2015). 

 

2.2.1 Teor de Metais 

 

Segundo Soares (2004) a expressão “metais pesados” identifica um grande grupo 

de elementos químicos com densidade atômica maior que 5 g cm-3 ou que possuem número 
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atômico maior que 20. Estes estão presentes naturalmente em baixas concentrações em solos, 

água e mesmo no organismo humano. Porém, quando em concentrações elevadas são 

caracterizados, principalmente por sua alta toxicidade e potencial poluidor do ar, água, solos e 

alimentos. Conforme descrito por Tsutiya (1999) os principais elementos químicos 

considerados potencialmente tóxicos são o Alumínio, Antimônio, Arsênio, Cádmio, Chumbo, 

Cobre, Cobalto, Cromo, Ferro, Manganês, Mercúrio, Molibdênio, Níquel, Selênio e Zinco.  

A resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002, alterada pela resolução 

CONAMA nº 386, de 27 de dezembro de 2006 “dispõe sobre procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos”, estipulando valores máximos 

de emissão de poluentes atmosféricos considerando temperatura mínima de queima de 800°C 

(BRASIL, 2002; BRASIL, 2006). Os limites máximos de emissão dos contaminantes 

inorgânicos conforme CONAMA 316/2002 são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos inorgânicos 

Contaminante 
LME*  

(mg N-1 m-3) 
Contaminante 

LME*  

(mg N-1 m-3) 

Antimônio 7,0 Estanho 7,0 

Arsênio 1,4 Manganês 7,0 

Cádmio 0,28 Mercúrio 0,28 

Chumbo 7,0 Níquel 1,4 

Cobalto 1,4 Selênio 1,4 

Cobre 7,0 Tálio 0,28 

Cromo 7,0 Vanádio 7,0 

* LME: Limite máximo de Emissão  

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2006 

 

De acordo com Rocha (2009) os metais que apresentam maiores indícios de 

contaminação humana por via inalatória são o Cádmio, Mercúrio, Manganês, Níquel e 

Chumbo. Estes se destacam por sua capacidade de absorção e retenção no corpo humano de 

mais de 90% das partículas inaladas, apresentando valores ainda mais elevados em crianças.  

Quando absorvidos no organismo humano, os dois principais mecanismos de ação 

destes metais são a formação de complexos com grupos funcionais das enzimas, prejudicando 

o funcionamento normal do organismo; e a combinação destes com as membranas celulares, 

impedindo o transporte de substâncias essenciais (como Na+ e K+), levando a deficiências e 

má formação do feto no caso de intoxicações de gestantes (AGUIAR; NOVAES; GUARINO, 

2002). 
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As estações de tratamento de efluentes recebem esgotos sanitários que são 

compostos por esgoto doméstico, água de infiltração e esgoto industrial (SANEPAR, 1999). 

Assim, Tsutiya (1999) aponta que os metais pesados contidos em resíduos de ETE’s são 

originários principalmente das atividades industriais. 

 

2.2.2 Presença de areia 

 

A areia abrange um amplo conjunto de materiais granulares com diversos usos, 

como agregados para construção civil, moldes de fundição, indústrias de transformação, 

tratamento de águas e esgotos, dentre outros. São constituídas principalmente de quartzo, se 

distinguindo de outras frações de solos principalmente pelo formato de seus grãos (angulares, 

subangulares e arredondados). A forma dos grãos está relacionada principalmente com a 

qualidade de transporte sofrido pelas partículas até o local de deposição. Este transporte  tende 

a arredondar as suas arestas, de modo que quanto maior a distância de transporte, mais 

esféricas serão as partículas resultantes (QUARESMA, 2009; MACHADO; MACHADO, 

1997).  

Segundo a Embrapa (1997) e Almeida et al (2012) a areia contida em solos pode 

ser separada por meio de análise granulométrica, sendo que a fração de areia total compreende 

as partículas de granulometria retidas entre 0,06 mm a 2 mm. É considerada areia fina a 

fração entre 0,06 mm e 0,2 mm, areia média a fração entre 0,2 mm e 0,6 mm e areia grossa a 

fração retida entre 0,6 mm e 2 mm.  

Em biomassas energéticas a contaminação mineral (presença de areia, pedras e 

solos) é inviável, pois esta leva a incrustações nas fornalhas das caldeiras, além de problemas 

no transporte e consequentemente à diminuição do poder calorífico do material (ORTOLAN, 

2006). 

 

2.2.3 Matéria Orgânica e Inorgânica 

 

Pode-se considerar que o material orgânico presente em lodos de esgoto é 

contituído por resíduos de origem vegetal e animal e diferentes estágios de decomposição, 

biomassa bacteriana, compostos orgânicos presentes em solos, substâncias húmicas, dentre 

outros (EMBRAPA, 2006). Segundo Torres Filho (2005) através da reação da matéria 

orgânica carbonácea com o oxigênio durante a combustão ocorre a liberação de energia na 

forma de calor. 
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Portella et al (2003) aponta que a fração inorgânica de lodos é constituída 

principalmente por areia, argila, siltes, cálcio, magnésio, ferro e manganês. Destaca-se ainda 

que estes podem ainda apresentar hidróxidos de alumínio proveniente do processo de 

tratamento do esgoto e em alguns casos polímeros utilizados no processo como 

coagulantes/floculantes.  

 

2.2.4 pH 

 

O Potencial Hidrogeniônico (pH) é a medida de acidez ou basicidade de 

determinada solução. Esta depende diretamente da concentração dos íons hidrogênio (H+) ou 

hidrônio (H3O
+) presentes no material analisado em solução. Os valores na escala de pH 

podem ser calculados através da Equação 1 (HEIN; ARENA, 1998; SANTOS et al, 2005). 

 

𝑝H =  − log  [H+]                                                               (1) 

 

No caso de sólidos, deve-se realizar a extração de íons através de suspensões da 

amostra, sendo a medida realizada após algumas horas de repouso. As soluções mais usuais 

de extração são em água destilada, KCl ou CaCl2 (CETESB, 2009).  

Durante o tratamento físico-químico de efluentes ocorrem diversas reações que 

são diretamente dependentes do pH destes, como precipitações químicas de metais tóxicos, 

oxidação de cianetos e a quebra de emulsões oleosas através da acidificação. Deste modo, 

diversas alterações no pH de efluente podem ser realizadas durante seu tratamento, 

demonstrando assim, a importância deste parâmetro no controle do processo de tratamento 

(CETESB, 2009). 

 

2.2.5 Análise Imediata 

 

A análise química imediata de combustíveis sólidos é realizada a fim de 

determinar a qualidade de determinada biomassa a ser utilizada para fins energéticos. Esta 

ocorre através da determinação dos teores de umidade, materiais voláteis, cinzas e carbono 

fixo na amostra (COUTO, 2014). A Tabela 2 apresenta valores descritos na literatura na 

análise imediata de variadas amostras de lodos de esgotos. 
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Tabela 2 - Análise imediata do lodo sanitário conforme literatura 

Análise Imediata (%) 

Autor 
Bork, 

2011 * 

Borges; Sellin; 

Medeiros, 2008 

Pokorna et 

al, 2009 * 

Deng et al, 

2009 

Thipkhunthod 

et al, 2006 

Folgueras 

et al, 2003 

Umidade 7,42 9,05 3,50 n.a 5,2 n.a 

Voláteis 54,54 43,30 47,73 43,15 42,6 49,6 

Cinzas 39,76 47,60 33,26 52,86 52,8 44,0 

Carbono Fixo 5,69 n.a 15,46 2,52 4,6 6,4 

* Os valores apresentados são médias dos valores encontrados nesta literatura para amostras semelhantes 

n.a: Parâmetro não analisado 

Fonte: Autoria própria 

 

2.2.5.1 Umidade 

 

O teor de umidade do lodo está diretamente ligado ao consumo de energia durante 

a queima. A presença de alta umidade conduz a um maior gasto energético para iniciar o 

processo de combustão, devido ao processo de vaporização da água. Sendo assim, menor 

quantidade de energia é fornecida para a combustão. Desta forma, quando há alto teor de 

umidade na biomassa, faz-se necessária a secagem prévia da mesma. Neste sentido, observa-

se que quanto maior a eficiência na etapa de secagem do lodo nas ETE/ETA, melhor e mais 

eficiente será a queima deste resíduo (BORGES; SELLIN; MEDEIROS, 2008; VIEIRA, 

2012). 

De acordo com Rodrigues (2010) altos índices de umidade podem levar resultar 

em problemas com a liberação de voláteis, perda de qualidade energética na queima, além de 

ignição ruim. Pode-se afirmar ainda que um alto teor de umidade gera altos índices de 

poluição ambiental devido ao aumento de material particulado e volume de produtos de 

combustão gerados, acelerando o processo de corrosão dos equipamentos de queima.  

Segundo Vieira (2012) a umidade se torna um fator limitante na escolha do 

combustível, sendo valores acima de 50 % inviáveis, pois neste ponto a energia liberada é 

insuficiente para a combustão. 

 

2.2.5.2 Teor de Voláteis 

 

Os materiais voláteis podem ser definidos como os gases desprendidos do 

combustível durante sua carbonização e/ou queima. Este teor é calculado quantificando-se a 
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perda de massa de uma amostra padronizada e previamente seca, em temperaturas até 850 °C 

(BARCELLOS, 2007; VIEIRA, 2012; RODRIGUES, 2010). 

O teor de voláteis é influenciado principalmente pela temperatura de combustão, 

taxa de aquecimento e composição da biomassa (BARCELLOS, 2007; OLIVEIRA et al, 

2010), assumindo valores diferentes conforme a composição química desta (VIEIRA, 2012).  

Segundo Vieira (2012), quanto maior o teor de voláteis em determinada biomassa, 

maior será sua reatividade e consequentemente sua ignição, definindo portanto, a facilidade 

com que esta se carboniza. Assim, Hilsdorf (2004) aponta que elevados teores de materiais 

voláteis e carbono fixo são indicativos de produtos que conduzem a um melhor rendimento 

térmico na queima. 

 

2.2.5.3 Teor de Cinzas 

 

De acordo com Hilsdorf et al (2004) as cinzas são consideradas os resíduos 

sólidos que permanecem após a queima de um combustível sólido. Ou seja, são os resíduos 

inorgânicos remanescentes da combustão da matéria orgânica e oxidação da matéria 

inorgânica presente na amostra (BORGES, 2015). 

Estas apresentam composição química diferente do combustível do qual foram 

originadas, podendo ser intrínsecas ou acidentais. As cinzas intrínsecas são constituídas de 

matéria mineral proveniente do vegetal presente no combustível de origem. Já as cinzas 

acidentais incluem argilas, areias e outras fontes de matéria inorgânica presente no carvão 

(HILSDORF et al, 2004). 

Seu teor pode ser facilmente determinado através da combustão completa de uma 

amostra do combustível. É importante que este apresente certo teor mínimo de cinzas, pois 

estas protegem as barras de aço das grelhas de combustão das fornalhas (HILSDORF et al, 

2004). Porém, altos teores de cinzas podem causar perda de energia na queima, diminuir o 

poder calorífico do combustível e interferir na transferência de calor do sistema (BORGES, 

2015). 

 

2.2.5.4 Teor de Carbono fixo 

 

De acordo com Vieira (2012) e Borges (2015) o teor de carbono fixo representa o 

combustível residual restante após a liberação do material volátil, excluindo-se ainda as cinzas 

da mesma. 
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Seu teor indica relação diretamente proporcional aos teores de lignina presentes na 

biomassa vegetal e inversamente proporcional ao teor de holocelulose (BARCELLOS, 2007; 

OLIVEIRA et al, 2010). Macêdo (2012) e Barcellos (2007) apontam uma relação positiva 

entre o teor de carbono fixo e o rendimento da biomassa como carvão.  

 

2.3 Relevância energética 

 

Segundo Rosa, Chernicharo e Melo (2015) o lodo de esgoto pode ser considerado 

uma matéria prima de suma importância para os processos térmicos (pirólise, gaseificação e 

combustão) pois estes permitem a produção de energia para diversas aplicações, além de 

reduzir o volume deste resíduo, prevenir odores e eliminar o potencial de formação de metano 

e chorume. 

De acordo com Machado (2011) o uso deste resíduo como fonte sustentável e 

renovável permite uma maior diversificação da Matriz Energética Brasileira, além de reduzir 

a geração de Gases de Efeito Estufa. 

Desta forma, o conhecimento das caraterísticas químicas e térmicas deste 

material, expressas por meio da composição elementar e poder calorífico, é fundamental para 

determinar o potencial energético do mesmo como combustível (ROSA; CHERNICHARO; 

MELO, 2015). 

 

2.3.1 Análise Termogravimétrica (TGA) e Análise Térmica Diferencial (DTA)  

 

Segundo Holler, Skoog e Crouch (2009) a análise termogravimétrica consiste no 

acompanhamento da massa de uma determinada amostra em função do tempo ou temperatura, 

à medida que a temperatura da mesma é aumentada. O gráfico da massa em função do tempo 

é chamado de curva de decomposição térmica, sendo usado para monitorar a perda de massa 

em determinada temperatura. 

A Termogravimentria Derivada (DTG) ou Análise Térmica Diferencial (DTA) é 

definida como um arranjo matemático no qual a derivada da massa em função do tempo 

(dm/dt) é acompanhada em função do tempo ou temperatura (DENARI; CAVALHEIRO, 

2012; SEGOVIA; DUTRA, 2009), assim é considerada uma técnica qualitativa de análise de 

dados (HOLLER; SKOOG; CROUCH, 2009). Através do termograma diferencial obtido 

nesta análise é possível acompanhar a diferença de temperatura entre a amostra de interesse e 
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um material de referência quando estes são submetidos à uma programação de temperatura 

controlado (HOLLER; SKOOG; CROUCH, 2009). 

 

2.3.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

A Calorimetria Esploratoria Diferencial é a técnica utilizada para a determinação 

das transições de energia em uma amostra e dos mecanismos termodinâmicos envolvidos 

nestas transições (FREIRE, 1995; SEGOVIA; DUTRA, 2009). Conforme Holler, Skoog e 

Crouch (2009) este é o método de análise térmica mais usado devido a sua velocidade de 

análise, simplicidade e disponibilidade, sendo considerada uma técnica quantitativa.  

Nesta análise mede-se a diferença entre os fluxos de calor entre a amostra de 

interesse e uma referência, enquanto a temperatura de ambos é variada a uma taxa constante. 

O fluxo diferencial de calor medido entre a amostra e a referencia, em função da temperatura 

aplicada gera o termograma do sistema (HOLLER; SKOOG;CROUCH, 2009). 

 

2.3.3 Poder Calorífico 

 

O poder calorífico é definido como a quantidade de energia liberada durante a 

queima completa de uma unidade de massa ou volume do combustível (ADAD, 1982; 

FRANCISCO, 2012; HILSDORF et al, 2004). Este informa o ‘conteúdo energético’ do 

mesmo. De acordo com o Sistema Internacional (SI) deve ser expresso em joules por grama 

de combustível ou quilojoules por quilo de combustível (MACHADO, 2011; QUIRINO et al, 

2005). Este pode ser quantificado diretamente por bomba calorimétrica, ou indiretamente, 

através de sua composição química (HILSDORF et al, 2004) 

Segundo Borges; Sellin e Medeiros (2008) para um bom rendimento térmico na 

combustão o combustível deve possuir alto poder calorífico, além de elevada quantidade de 

carbono fixo e materiais voláteis. De acordo com Barcellos (2007) o poder calorífico é 

diretamente afetado pela umidade do material utilizado na queima, sendo que quanto maior a 

umidade deste, menor é seu poder calorífico. 

Conforme Menezes (2013) o poder calorífico divide-se em superior e inferior. O 

Poder Calorífico Superior (PCS) é a quantidade de calor produzida pela queima completa de 

uma unidade de massa de um combustível em volume constante, medido em bomba 

calorimétrica, sendo que quanto maior este parâmetro, maior será a energia contida no 
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combustível. Já o Poder Calorífico Inferior (PCI) refere-se à quantidade energia efetivamente 

disponível por unidade de massa após deduzir as perdas por evaporação da água (MENEZES, 

2013; QUIRINO et al, 2005; HILSDORF et al, 2004). A Tabela 3 apresenta valores de poder 

calorífico encontrados em literatura. 

 

Tabela 3 - Valores típicos de lodos de esgoto sanitário segundo literatura 

Autor PCS (J g-1) PCI (J g-1) 

Deng et al, 2009 n.a* 10.832,75 

Thipkhunthod et al, 2006 n.a* 9.893,36 

Pokorna et al, 2009 8794,098 8.594,22 

Folgueras et al, 2003 12.631,53 n.a* 

* Parâmetro não analisado 

Fonte: Adaptado de Bork (2011) 

 

2.3.4 Carbono Orgânico Total - COT 

 

Segundo Benedetti (2012) a análise de Carbono Orgânico Total é uma ferramenta 

de análise inespecífica, utilizada pra determinar o teor de todos os compostos orgânicos de 

uma amostra em poucos minutos. Esta pode ser usada para determinar quantitativamente a 

fração orgânica de solos (RHEINHEIMER, 2008), ou ainda detectar a presença de 

contaminantes biológicos pela formação de biofilmes e estimar o fluxo de carbono no sistema 

(BENEDETTI, 2012). Especificamente, o teor de Carbono Orgânico Total em resíduos 

orgânicos permite quantificar os gases de efeito estufa em pátios de compostagem, além de 

auxiliar na predição do grau e velocidade de decomposição dos resíduos (CARMO; SILVA, 

2012). 

Sua quantificação baseia-se na conversão de todas as substâncias orgânicas em 

Dióxido de Carbono (CO2), por meio de combustão via úmida ou seca (por digestão ou 

oxidação), seguida de titulação do excesso de oxidante, utilizando como referência um padrão 

em ‘branco’ (CLEMENTINO; ROLIM NETO; ALENCAR, 2008; CARMO; SILVA, 2012). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Amostragem 

 

A amostragem foi realizada conforme a Norma Brasileira NBR 10007 (BRASIL, 

2004). Desta forma, visando observar a sazonalidade do lodo, este foi coletado já seco em 

duas diferentes épocas do ano na Estação de Tratamento de Esgoto da cidade de Patos de 

Minas/MG. A coleta foi realizada com o auxílio de pás, armazenado em recipientes de 

polietileno protegido e devidamente identificado através de ficha de coleta. 

 

3.1.1 Preparação da amostra 

 

Devido à grande heterogeneidade do material coletado, foi realizado preparo das 

amostras conforme metodologia Embrapa (1997), que consistiu na secagem da amostra ao ar, 

seguida do destorroamento e tamisação desta com posterior peneiramento em malha 9 mesh. 

Este pré-tratamento buscou aumentar a superfície de contato do material através da redução 

granulométrica das partículas, a fim de torná-lo mais homogêneo e, consequentemente, mais 

representativo (VIANA, 2013). 

 

3.1.2 Remoção de areia 

 

A fim de se observar e comparar possíveis interferências da matéria inorgânica 

sobre o rendimento térmico da queima e visando evitar a formação de silicatos, foi realizada a 

remoção da areia das amostras. Esta ocorreu por meio de análise granulométrica, de acordo 

com metodologia Embrapa (1997), através de tamisação utilizando agitador eletromagnético 

de peneiras Bertel 3583, na qual foi removida a fração granulométrica entre -30 +10 mesh 

(areia fina, média e grossa). 

 

3.1.3 Amostras 

 

Após as coletas e tratamento de remoção de areia, foram obtidas quatro matrizes, 

as quais foram identificadas por: Lodo sem tratamento coletado em época seca (LSTS), Lodo 

sem areia coletado em época seca (LSAS), Lodo sem tratamento coletado em época chuvosa 

(LSTC) e Lodo sem areia coletado em época chuvosa (LSAC). 
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3.2 Caracterização Química  

 

Para a caracterização química do material coletado, foram determinados os teores 

de metais, areia, matéria orgânica e inorgânica e pH, além da análise imediata do material 

(cinzas, umidade, voláteis e carbono fixo). Estas análises foram realizadas visando observar as 

características físico-químicas do material e o teor de contaminantes nele presentes.  

 

3.2.1 Teor de Metais 

 

A fim de observar os teores de metais volatilizados durante a queima do lodo, 

foram analisados os teores de metais da amostra LSTS bruta e após tratamento térmico 

(queima a 800 °C, sob pressão atmosférica normal, durante 1 hora, conforme CONAMA 

316/2002), uma vez que esta pode ser considerada mais ‘concentrada’ devido à baixa umidade 

da mesma. 

Para a quantificação do teor de metais foi necessária etapa prévia de abertura das 

amostras, realizada conforme metodologia adaptada de Saldanha et al (1997). Para isso, a 

1,0000 grama da amostra foram adicionados 15 mL de solução de Ácido Nítrico 65 % P.A 

(Vetec), 25 mL de solução de Ácido fluorídrico 48 % P.A (Vetec) e 30 mL de solução de 

Ácido bórico saturado (0,09 M), em frascos de polipropileno. Estes foram tampados e 

aquecidos à temperatura de 65 °C em banho maria sob agitação constante, durante 8 horas. A 

solução foi transferida para balão volumétrico de 100 mL e o volume aferido com água 

destilada. 

Após a abertura das amostras, foi realizada a análise destas em Espectrofotômetro 

de absorção atômica Analyst 400, utilizando técnica de chama – FAAS (Cd, Pb, Cu, Cr, Zn), 

geração de hidretos - HG AAS (As), vapor frio – CV AAS (Hg) e forno de grafite - GF AAS 

(Sn, Se). 

 

3.2.2 Matéria Orgânica e Inorgânica 

 

A determinação do teor de matéria orgânica nas amostras foi realizada de acordo 

com metodologia proposta por Carmo e Silva (2012) adaptada da NBR 13600 (BRASIL, 

1996), que consistiu em secagem prévia das amostras em estufa ODONTOBRAS EL 1.6 a 
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105 °C, por um período de 24 horas, visando eliminar toda a água presente nas amostras 

(higroscópica, capilar ou de cristalização). Após esse período, os cadinhos de cerâmica 

contendo as amostras foram acondicionados em forno do tipo mufla DIGI MEC CH-1 e 

incinerados em uma temperatura de 550 °C, por 3 horas. Posteriormente, o conjunto (cadinho 

e resíduos) foi acondicionado em dessecador até completo resfriamento e pesado em seguida.  

O teor de matéria orgânica foi determinado em razão da perda de massa do 

resíduo incinerado, considerando-se o material perdido pela queima no intervalo de variação 

da temperatura de 105 °C a 550 °C, conforme a Equação 2:  

 

MO (%) =
M1−M2

M1
∗ 100                                                      (2) 

 

Onde “MO” é a matéria orgânica em porcentagem, “M1” é a massa da amostra (g) depois de 

aquecida a 105 °C e “M2” a massa da cinza (g) após incineração à 550°C. 

De forma semelhante, foi feita a determinação do teor de matéria inorgânica (MI) 

através da queima da amostra em mufla, à 550 °C, sendo que o resíduo remanescente 

correspondeu ao teor de sólidos inorgânicos presentes na amostra. 

 

3.2.3 pH 

 

O potencial hidrogeniônico foi determinado segundo método proposto por Handa 

e Nogueira (1998), adaptado para amostras de lodo de esgoto em estado sólido. Inicialmente, 

50 mL de água destilada foram levados à ebulição em becker e tampados até total 

resfriamento. A estes foram adicionados 10 gramas da amostra, sem agitação e misturados até 

obtenção de pasta de consistência mole. O sistema permaneceu em repouso por período de 12 

horas e então foi realizada a leitura de pH com eletrodo específico calibrado (pHmetro) 

MICRONAL B474. 

 

3.2.4 Análise Imediata 

 

3.2.4.1 Umidade 

 

A umidade foi determinada através de pesagem inicial da amostra, secagem em 

estufa a 110 °C por 24 horas, resfriamento em dessecador e posterior pesagem do sistema 
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seco, conforme Embrapa (1997) e Hilsdorf et al (2004). O cálculo da umidade foi realizado 

através da Equação 3. 

 

U (%) =
mi−mf

mf
 ∗ 100                                                             (3) 

Onde “U” é a umidade da amostra em porcentagem, “mi” a massa da amostra úmida e “mf” a 

massa da amostra seca. 

 

3.2.4.2 Teor de Voláteis 

 

Após a determinação da umidade, a mesma amostra foi levada à mufla à 850°C 

por sete minutos. Esta foi então resfriada em dessecador e posteriormente pesada, conforme 

Vieira (2012) e Hilsdorf et al (2004). O teor de voláteis foi obtido através do cálculo 

apresentado na Equação 4. 

 

Tv (%) =
mi−mf

mi
∗ 100                                                        (4) 

Sendo “Tv” o teor de voláteis, “mi” a massa inicial (após análise do teor de umidade a 110°C) 

e “mf” a massa final da amostra. 

 

3.2.4.3 Teor de Cinzas 

 

A amostra já sem umidade e sem voláteis foi novamente levada à mufla a 710°C 

por uma hora (sendo meia hora com a porta da mufla meio aberta e meia hora com a porta 

totalmente fechada). O teor de cinzas foi calculado pela Equação 5 (VIEIRA, 2012; 

HILSDORF et al, 2004): 

 

Tc (%) =
mi−mf

mi
∗ 100                                                                 (5) 

Onde “Tc” é o teor de cinzas, “mi” a massa inicial (após análise do teor de umidade a 110 °C 

e teor de voláteis a 850 °C) e “mf” a massa final da amostra. 

 

3.2.4.4 Teor de Carbono fixo 

 

Conforme Vieira (2012) e Hilsdorf et al (2004), o teor de carbono fixo foi obtido 

pela diferença entre a amostra total e os teores de cinzas e voláteis, expresso na Equação 6. 
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Tcf (%) = 100 − (Tc + Tv)                                                      (6) 

Sendo “Tcf” o teor de carbono fixo, “Tc” o teor de cinzas e “Tv” o teor de voláteis. 

 

 

3.3 Conteúdo energético do material 

 

A determinação do conteúdo energético do material foi realizada de forma a dosar 

a quantidade de energia calorífica gerada em sua combustão, através da análise em escala de 

bancada das operações realizadas em uma usina termelétrica, e medição dos níveis de emissão 

atmosférica utilizando lodo seco comparando com as emitidas por combustíveis fósseis. Para 

isso foram realizadas análises térmicas e carbono orgânico total (COT) no lodo seco. O 

comportamento térmico das amostras foi estudado através das análises Termogravimétrica 

(TGA) e Térmica diferencial (DTA), Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e Calor de 

combustão. 

 

3.3.1 Análise Termogravimétrica (TGA) e Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

As curvas TGA e DTA foram obtidas em módulo de análise térmica simultânea 

em aparelho Shimadzu DTG-60H, em atmosfera de Nitrogênio com vazão do gás de 50 mL 

min-1 e taxa de aquecimento de 10 °C min-¹. Foram utilizados cadinhos de alumina e cerca de 

6 mg de cada amostra seca para as análises. As temperaturas inicial e final foram, 

respectivamente, 25 °C e 1200 °C. 

 

3.3.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

As curvas DSC foram obtidas utilizando um Calorímetro Exploratório Diferencial 

TA Instruments DSC 2010, utilizando atmosfera inerte de Nitrogênio com fluxo de 50 mL 

min-1, com razão de aquecimento de 10 ºC min-¹. Inicialmente foi realizada varredura 

completa em intervalo de temperatura de 25 a 650 ºC, utilizando cerca de 9 mg de amostra 

seca e cadinhos de alumínio com tampa.  

Após a varredura total das amostras, foi realizada uma 1ª varredura no intervalo 

de 25 a 200 °C, 2ª varredura entre 25 e 350 °C e 3ª varredura entre 25 e 500 °C de uma nova 

amostra do mesmo material, visando observar mais claramente os eventos endotérmicos.  
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3.3.3 Poder Calorífico 

 

A análise do Poder Calorífico Superior foi realizada através de metodologia 

proposta por Quirino et al (2005). Para a mesma, inicialmente as amostras foram peneiradas e 

a fração granulométrica de 60 mesh (0,25 mm) foi utilizada nas análises. Estas amostras 

foram prensadas (em triplicata) na forma de pastilhas com aproximadamente 1,0000 g cada e 

secas em estufa a 105 °C para eliminar a umidade residual. Em seguida as pastilhas foram 

novamente pesadas e levadas para queimar em bomba calorimétrica IKA C2000.  

 

3.3.4 Carbono Orgânico Total - COT 

 

O teor de carbono orgânico foi determinado através do método de Walkley & 

Black32 (1934). Este consiste na reação de aproximadamente 0,5 g da amostra após secagem 

ao ar com 10 mL de solução de Dicromato de Potássio (K2Cr2O7) a 0,167 mol L-1 e 20 mL de 

solução de Ácido Sulfúrico (H2SO4) 95% P.A (Vetec). O sistema deve ser agitado por um 

minuto, para promover a mistura da amostra com os reagentes, e em seguida o erlenmeyer 

deve permanecer em repouso por 30 min. Após o tempo de reação deve-se adicionar 150 mL 

de água destilada e filtrar a vácuo para acelerar o processo. 

Após a filtragem deve-se adicionar 50 mL de água destilada, 10 mL de solução de  

Ácido Fosfórico xaroposo (H3PO4) 85% P.A (Vetec) e 10 mL do indicador Difenilamina. Em 

seguida a titulação do excesso de Dicromato de Potássio, que não foi reduzido, deve ser 

realizada com solução de Sulfato Ferroso Heptaidratado (FeSO4.7H2O) a 0,25 mol L-1 até a 

mudança da coloração de violeta para verde.  

O procedimento deve ser realizado paralelamente com três amostras-controle 

(branco). O teor de Carbono Orgânico é calculado através da Equação 7. 

 

CO (g kg−1) =
[(1−

Va
Vb

)∗20∗0,003∗1,2987∗100]

Pa
                                          (7) 

Onde: “Vb” é o volume de solução de Sulfato Ferroso gasto na titulação do branco (mL); ‘Va’ 

é o volume de solução de Sulfato Ferroso gasto na titulação da amostra (mL); “20” é o 

volume de solução de Dicromato de Potássio adicionado (mL); “0,003” é o equivalente do C 

(mg); “1,2987” é o fator de recuperação do método; e “Pa” é a massa da amostra (mg).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização Química 

 

4.1.1 Teor de Metais 

 

Os resultados observados na análise do teor de metais no lodo bruto (LSTS) e 

após tratamento térmico são apresentados na Tabela 4. Quanto aos resultados obtidos antes e 

depois da queima, é possível afirmar que não houve volatilização de metais, uma vez que a 

concentração de metais aumentou após a queima.  

Este fato pode ser explicado pelo fato da amostra ter seu volume diminuído após a 

queima devido à liberação da matéria orgânica. Deste modo, o material inorgânico (que inclui 

areia e metais pesados) ficou concentrado em volume de amostra inferior ao inicial, elevando 

seus teores. Assim, é possível afirmar que não houveram emissões atmosféricas de metais, 

estando as amostras dentro dos limites máximos estabelecidos pela Resolução CONAMA 

316/2002.  

 

Tabela 4 - Análise da concentração de metais na amostra bruta e após tratamento 

térmico 

Parâmetro  
Amostra Bruta 

(mg kg-1) 

Amostra tratada a  

(mg kg-1) 

LME b 

(mg N-1 m-3) 

Arsênio 94,661 130,625 1,40 

Cádmio 1,700 8,964 0,28 

Chumbo 1627,16 1772,51 7,00 

Cobre 264,000 344,943 7,00 

Cromo 6,230 80,998 7,00 

Estanho 11,960 29,506 7,00 

Mercúrio <0,0142 <0,0142 0,28 

Selênio <0,1 <0,2 1,40 

Zinco 4464,55 4614,51 - 
a Combustão a 800 °C e pressão atmosférica normal. 
b Limites máximos de emissão, conforme CONAMA 316/2002. 

Fonte: Resultados experimentais da análise da amostra LSTS, coletada em maio de 2016. 

 

Arcanjo et al (2015) ao acompanhar os teores de Arsênio em lodos da cidade de 

Montes Claros/MG durante sete meses encontrou valores médios de 210 a 330µg kg-1, 

enquanto Bettiol e Camargo (2006) encontraram valores inferiores a 1 mg kg-1 em lodos de 
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ETE’s de Franca e Barueri/SP. Deste modo, observa-se alto teor de Arsênio nas amostras 

pesquisadas, o que pode ser explicado pela atividade agrícola da região, na qual os 

agrotóxicos constituem uma das principais fontes de arsênio para o meio ambiente (JARDIM; 

ANDRADE; QUEIROZ, 2009). 

Quanto aos teores de Cádmio, Chumbo e Cobre, Bettiol e Camargo (2006) 

encontraram valores de 3,32 mg kg-1, 199,6 mg kg-1, e 239,8 mg kg-1, respectivamente, em 

lodo de ETE localizada em Franca/SP. Andreoli et al (1998) apresentou valores de 439,0 mg 

kg-1 de Cobre em lodo da estação de tratamento de esgoto de Belém/PA, enquanto Silva 

(2001) apontou 217,7 mg kg-1 do mesmo em lodo da região metropolitana de Recife/PE. 

Malta (2001) ao observar lodo da ETE de Arraial do cabo/RJ encontrou cerca de 1000,0 mg 

kg-1 de Chumbo, 2000,0 mg kg-1 de Cobre e 750,0 mg kg-1 de Cádmio neste.  

Os teores de Cromo encontrados neste trabalho estão próximos aos encontrados 

por Higa Lee e Santos (2011) em lodos de Rio Claro/SP (107,8 mg kg-1), e Silva (2001) em 

lodos da região de Recife/PE (68,3 mg kg-1). Contudo ocorre discrepância de valores quando 

comparados com os teores obtidos por Capana (2009) em lodos de Araraquara/SP (0,45 mg 

kg-1) e Malta (2001) em lodo de Arraial do Cabo/RJ (500 mg kg-1). 

Ao analisar os teores de Estanho determinados neste trabalho é possível observar 

valores bastante próximos aos da literatura. Santos (2012) encontraram 23,4 mg kg-1 em lodo 

da ETE de Goiânia/GO. Estes teores podem estar ligados à grande utilização de pesticidas na 

região, o que leva à alta concentração deste metal em esgotos. 

Bettiol e Camargo (2006) encontraram teores de Mercúrio abaixo de 0,01 mg kg-1 

em lodos de Franca e Barueri/SP, enquanto Andreoli et al (1998) cita teores máximos de 1,0 

mg kg-1 do mesmo em lodo da ETE de Belém/PA. Observa-se, deste modo uma tendência da 

presença de Mercúrio em baixos teores em lodos provenientes de tratamentos de esgotos 

sanitários/industriais. Esta tendência pode ser explicada pela implantação da resolução 

CONAMA 401/2008, que estabelece valores máximos de utilização de mercúrio em lâmpadas 

e os padrões para o gerenciamento destas, o que ocasionou a diminuição considerável de seus 

teores no meio ambiente (BRASIL, 2008). 

Seixas e Kehrig (2007) apontam que o Selênio está naturalmente presente em 

baixas proporções em cursos d’água, sendo sua maior concentração em sedimentos, o que 

explica sua presença em esgotos. Os resultados encontrados condizem com os de Bettiol e 

Camargo (2006) de 0,01 mg kg-1 em lodos do estado de São Paulo, apresentando discrepância 

com os teores encontrados por Arcanjo et al (2015), os quais encontraram uma faixa de 260 a 

770 mg kg-1 em lodos de Montes Claros/MG. 
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Os altos teores de Zinco encontrados no lodo em estudo condizem com os 

resultados obtidos por Bettiol e Camargo (2006), os quais obtiveram 1230,00 mg kg-1 e 

2821,00 mg kg-1 em lodos de Franca e Barueri/SP, respectivamente. Lopes (2015) observou o 

teor de 851,61 mg kg-1 em lodo da região de Santa Helena/PR, enquanto Silva (2001) obteve 

962,1 mg kg-1 em lodo da região na metropolitana de Recife/PE. 

Assim, ao analisar os resultados encontrados com os dados da literatura, observa-

se grande discrepância entre valores. Este fato é explicado devido ao fato de que a 

composição química de lodos é bastante variável. Esta pode ser influenciada pelas diferentes 

tecnologias de tratamento de efluentes aplicadas em cada ETE, volume populacional e tipo de 

atividade industrial desenvolvida na região, explicando-se assim as diferentes composições 

observadas. 

 

4.1.2 Matéria Orgânica e Inorgânica 

 

Foram obtidas em ambas as amostras teores bastante próximos de matéria 

orgânica e inorgânica. A amostra coletada na seca apresentou 48,76 % de matéria orgânica e 

51,27 % de matéria inorgânica; enquanto que a amostra na época chuvosa apresentou 48,87 % 

e 51,12 % de matéria orgânica e inorgânica, respectivamente.  

A análise dos valores obtidos apontou desvio padrão de 0,08 e coeficiente de 

variação de 0,16 % para a matéria orgânica; além de desvio de 0,11 e coeficiente de variação 

de 0,21 % para matéria inorgânica. Estatisticamente, os dados confirmam uma 

homogeneidade das amostras em relação aos teores analisados, apontando que estes não são 

influenciados pela sazonalidade. 

 

4.1.3 pH 

 

Através dos resultados da análise de potencial hidrogeniônico das amostras, 

apresentados na Tabela 5, pode-se observar a predominância da acidez das amostras. Estes 

resultados compatíveis com aqueles encontrados por Lopes (2015), que aponta que a 

acidificação de lodos está ligada às reações de nitrificação do nitrogênio amoniacal, à 

oxidação de sulfitos e à produção de ácidos orgânicos durante o processo de degradação de 

lodos por microrganismos. Melo, Silva e Dias (2008) obtiveram resultados semelhantes ao 

analisar duas matrizes de lodo de esgoto. 
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Apesar dessa tendência, as amostras coletadas na época chuvosa apresentam 

valores mais altos quando comparadas às coletadas na época seca, apresentando maior 

tendência à neutralidade. Este fato pode ser explicado pela maior umidade destas amostras, 

que ocasiona a redução na velocidade de degradação da matéria orgânica decorrente de 

atividade microbiana e enzimática (LOPES, 2015).  

  

Tabela 5 - Valores de pH das amostras 

Amostra pH 

LSTS 5,57 

LSAS 5,42 

LSTC 6,28 

LSAC 5,71 
Fonte: Resultados experimentais da análise das amostras coletadas em maio e novembro de 2016. 

 

Freddo (2014) aponta que a neutralidade do lodo favorece a atividade microbiana 

e consequentemente a degradação da matéria orgânica do lodo. Os resultados obtidos apontam 

maior tendência à degradação da matéria orgânica por microrganismos nas amostras coletadas 

na época chuvosa. Observa-se ainda que no caso da queima da biomassa, é interessante que a 

matéria orgânica não seja degradada por microrganismos, e sim pela combustão. Deste modo, 

aponta-se para maior viabilidade para queima as amostras coletadas na seca.  

A acidez das amostras de lodo pode ainda indicar falhas no processo de 

tratamento de efluentes e consequentemente no controle do pH. 

 

4.1.4 Análise Imediata  

 

Os resultados obtidos na análise química imediata das amostras podem ser 

visualizados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Resultados obtidos na análise imediata das amostras de lodo 

Amostra 
Umidade 

(%) 

Teor de Voláteis 

(%) 

Teor de Cinzas 

(%) 

Teor de carbono 

fixo (%) 

LSTS 8,7802 52,826 1,9318 45,242 

LSAS 8,7802 53,141 0,7283 46,131 

LSTC 76,182 49,680 5,0457 45,274 

LSAC 76,182 40,007 3,0790 56,914 
Fonte: Resultados experimentais da análise das amostras coletadas em maio e novembro de 2016. 
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Através da análise dos dados, observa-se que quanto à umidade, as amostras 

coletadas na época da seca, como já se esperava, apresentam condições mais favoráveis à 

queima. Segundo Borges, Sellin e Medeiros (2008) água exerce influência direta sob a 

queima, sendo que altas umidades conduzem à necessidade de secagem prévia da biomassa 

para a queima. Esta secagem se deve ao fato de que parte da energia gerada durante a 

combustão é utilizada para a evaporação da água, reduzindo a quantidade de energia na forma 

de calor (RODRIGUES, 2010). Portanto, quanto menor a umidade da biomassa, maior sua 

viabilidade e rendimento energético.  

Altos teores de umidade do lodo levam ainda à altos custos de transporte, bem 

como maior gasto de energia na queima, inviabilizando sua utilização para esse fim 

(SANEPAR, 1999; VIEIRA, 2012). Pasquini (2014) afirma que a alta umidade na biomassa 

pode acarretar uma fraca ignição e baixa temperatura de queima, além de dificultar a liberação 

dos materiais voláteis. No caso das amostras coletadas na época chuvosa, os resultados 

obtidos para a umidade condizem com os obtidos por Freddo (2014), coletados e analisados 

na mesma época do ano. Estes apontam para a viabilidade de aplicação na adubação de solos, 

porém, para uso na geração de energia faz-se necessário seu adensamento, a fim de diminuir 

consideravelmente sua umidade a no mínimo 50 % (SANEPAR, 1999). 

Observa-se ainda que as amostras com menor umidade também apresentaram 

baixos teores de cinzas, e alto teor de materiais voláteis, o que condiz com os resultados 

encontrados por Bork (2011). Estas amostras, portanto, apresentam as melhores condições de 

utilização como combustível. Além disso, nas amostras onde houve a remoção da areia é 

possível observar teores de cinzas reduzidos e carbono fixo elevado em relação ás amostras 

que não receberam tratamento. 

Quanto ao teor de materiais voláteis, Pasquini (2014) obteve valores equivalentes 

(aproximadamente 50%) quando analisadas diferentes matrizes de lodos de esgotos 

domésticos e industriais com teores de umidade próximos à 10 %, confirmando os resultados 

obtidos neste trabalho. Sena (2008) e Pasquini (2014) apontam que as melhores condições 

para um bom rendimento térmico estão ligadas à um alto teor de carbono fixo e materiais 

voláteis, além de alto poder calorífico na queima, o que foi observado principalmente nas 

amostras coletadas na época de seca. 

De acordo com Borges, Sellin e Medeiros (2008) busca-se em um combustível 

sólido a menor geração de cinzas devido à necessidade de posterior disposição e/ou 

reutilização destas em outros processos. Zerbinatti et al (2014) afirmam que a porcentagem de 

cinzas geradas na queima de biomassas corresponde ao teor do material que não produz calor, 
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portanto, afeta diretamente a contribuição energética do material. Deste modo, pode-se 

confirmar a viabilidade da queima do lodo coletado na época da seca, o qual apresentou 

baixos valores de cinzas geradas, além de alto teor de materiais voláteis. 

 

 

4.2 Conteúdo energético do material 

 

4.2.1 Análise Termogravimétrica (TGA) e Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

A fim de compreender melhor o comportamento do material volátil e carbono fixo 

na combustão das amostras, foi realizada análise termogravimétrica em atmosfera inerte e 

através desta foi possível observar as características de desvolatilização do lodo, conforme 

observado por Bork (2011). Através dos resultados das curvas de TGA (Figura 1) das 

amostras coletadas na época da estiagem e da chuva, observa-se que a volatilização se iniciou 

a cerca de 30 °C até por volta de 220 °C, onde se inicia a degradação da amostra. A máxima 

perda de massa foi observada a aproximadamente 550 °C nas amostras onde ocorreu a 

remoção de areia e 600 °C nas amostras sem tratamento prévio.  

Observa-se ainda que a partir da perda máxima de massa até 1200 °C a perda de 

massa é mínima, permanecendo aproximadamente constante, sendo que a perda total em 

função do intervalo de temperatura analisado foi de cerca de 50 %, indicando a parcela 

degradável (oxidável) das amostras, confirmando os dados obtidos na análise de matéria 

orgânica do material. Esses resultados estão de acordo com aqueles obtidos na Tabela 3 

(teores de voláteis e de carbono fixo). 
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Figura 1 - Curvas TGA obtidas com razão de aquecimento de 10 °C min-¹ e vazão de 

Nitrogênio de 50 mL min-¹. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

O evento principal de perda de massa pode ser atribuído exclusivamente à 

decomposição da matéria orgânica presente no lodo, sendo que o primeiro evento de perda de 

massa deve-se à presença principalmente de umidade residual, mesmo em quantidade pouco 

significativa. Estes resultados condizem com Torquato (2012) sendo observado que a alta 

perda de massa se deve ao alto teor de matéria orgânica e voláteis presente nas amostras.  

A amostra de lodo que tem a menor parcela oxidável é a amostra LSAC, que 

representa o lodo sem areia recolhido na época chuvosa (em torno de 32 % apenas). As outras 

três amostras apresentam mais de 36 %, sendo que a que possui maior parcela de resíduos 

oxidáveis é a LSTC (lodo bruto recolhido na época chuvosa), conforme também se observa no 

evento de decomposição da matéria orgânica (Tabela 4). 

Através da Tabela 7 observa-se que as amostras apresentaram comportamento 

similar no que diz respeito aos dois intervalos de degradação de massa, sendo constatados 

valores de perda de massa total semelhantes nas amostras coletadas em mesma época.  

Além disso, pode-se observar que a ausência de areia afetou a decomposição da 

matéria orgânica, apontando evento de perda de massa menor, o que indica que o tratamento 

de remoção de areia pode também ter removido certa quantidade da parcela orgânica da 

amostra. 
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Tabela 7 - Eventos de perda de massa observados nas análises TGA 

Primeiro Evento Segundo Evento 

Amostra ΔT (°C) 
Perda de 

Massa (%) 

Tipo de 

evento 
ΔT (°C) 

Perda de Massa 

(%) 
Tipo de evento 

LSTS 25-250 9,32 

Desidratação 

200-650 40,98 

Decomposição da 

matéria orgânica 

LSAS 25-250 11,78 250-500 36,86 

LSTC 25-250 10,39 200-650 42,81 

LSAC 25-250 8,70 250-500 32,37 

Terceiro Evento Perda de Massa Total 

LSTS 650-1200 2,09 

Redução 

materiais 

inorgânicos 

25-1200 52,39 

LSAS 500-1200 5,67 25-1200 54,31 

LSTC 650-1200 1,91 25-1200 49,16 

LSAC 500-1200 4,45 25-1200 45,52 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Capana (2009) ao analisar lodos provenientes de estações de tratamento de água e 

esgoto obteve resultados de comportamento térmico semelhantes aos aqui apresentados, com 

teores de perda de massa equivalentes, indicando semelhança na composição de matéria 

orgânica de diferentes lodos. 

Por meio das curvas diferenciais - DTA (Figura 2), comprova-se a decomposição da matéria 

orgânica devido à variação da massa com a variação da temperatura, em relação aos eventos 

vistos na figura anterior - TGA, conforme também observado por Capana (2009). 

 

Figura 2 - Curvas DTA obtidas através da análise termogravimétrica com razão de 

aquecimento de 10 °C min-¹ e vazão de Nitrogênio de 50 mL min-¹ 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

As curvas de DTA apresentaram-se como evento exotérmico abrangente, 

apresentando dois picos endotérmicos como observado por volta de 120 °C para LSTS e 
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LSAS, que se referem à perda de água residual e voláteis de baixa pressão de vapor, conforme 

observado na curva de TGA. Outras endotermas aparecem durante o processo de degradação 

exotérmica das amostras, que podem estar relacionados aos processos de degradação e 

consequente eliminação de pequenos fragmentos voláteis das amostras. Estes pequenos sinais 

podem ser vistos para LSTS, LSAC e LSTC em torno de 250 °C, para LSTC e LSTS em 

torno de 331 °C e 312 °C respectivamente, e para LSAS, mais acentuado, em torno de 380 °C. 

 

4.2.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

As curvas de DSC (Figuras 3 e 4) mostram as variações de fluxo de calor 

envolvido nas reações de desidratação e degradação da matéria orgânica da biomassa. As 

curvas geradas nas análises das amostras tratada e sem tratamento são similares, com 

pequenas modificações, principalmente na região de saída da água e dos voláteis de baixa 

pressão de vapor (entre 20 °C e 150 °C), que ficam mais claros na amostra tratada (sem areia). 

Esses resultados também mostram que, exceto as endotermas de saída de água e voláteis de 

baixa pressão de vapor, o processo global de degradação térmica da amostra é exotérmico. 

Ocorre dentro do processo global outro sinal endotérmico em torno de 315 °C, como visto na 

análise de DTA. 

Observa-se nas Figuras 3 e 4 um pico endotérmico característico de desidratação 

na região dos 100 °C, este é caracterizado pela perda de umidade do material. Os picos 

endotérmicos observados na região de aproximadamente 150 °C possivelmente são 

explicados como a perda de outros voláteis de baixa pressão de vapor presentes nas amostras, 

o que é confirmado através da 2ª varredura das amostras, onde os picos não são visualizados 

devido à eliminação da umidade na 1ª varredura.  

Observam-se duas reações exotérmicas de degradação da matéria orgânica na 

varredura completa, o que indica que o lodo de esgoto libera energia de maneira crescente 

desde 100 °C em diante, até onde foi medido. Destaca-se ainda o início de outra exoterma em 

aproximadamente 550 °C, não sendo possível visualizá-la por completo devido ao limite de 

calibração do aparelho, o que indica que após essa temperatura ainda há liberação de energia. 

As endotermas que ocorrem no percurso se devem à liberação de fragmentos dos 

componentes do material no processo de degradação térmica do mesmo, o que é confirmado 

através da 3ª varredura das amostras, onde não são visualizadas endotermas de umidade e 

fragmentos de materiais voláteis devido à eliminação destes na 1ª e 2ª varredura. 
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Destaca-se a menor intensidade dos picos endotérmicos na 1ª a 2ª varredura em 

relação à varredura total, fato que pode ser explicado pelo tempo decorrido após a varredura 

total até as análises subsequentes, o que pode ter ocasionada a degradação parcial das 

amostras. 

 

Figura 3 - Curvas DSC efetuadas em 4 varreduras em sequência da amostra LSTS 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Figura 4 - Curvas DSC efetuadas em 4 varreduras em sequência da amostra LSAS 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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4.2.3 Poder Calorífico 

 

Conforme observado por Borges (2015) nota-se relação inversamente 

proporcional entre a umidade e o poder calorífico, devido à diminuição das hidroxilas da 

biomassa, o que leva ao aumento do carbono fixo e consequentemente ao aumento do poder 

calorifico das amostras. Esta tendência é explicada ainda pela maior facilidade de 

decomposição da biomassa quando há menor teor de água e voláteis de baixa pressão de 

vapor a serem vaporizados antes da combustão. Os voláteis gerados no processo de 

degradação das amostras, também contribuem para a queda de poder calorífico e 

consequentemente da energia aproveitável no processo de queima. 

 

 

Tabela 8 - Poder Calorífico obtido em bomba calorimétrica 

Amostra PCS (J g-1) 

LSTS 10.991 

LSAS 9.752 

LSTC 10.499 

LSAC 9.350 
Fonte: Resultados experimentais da análise das amostras coletadas em maio e novembro de 2016. 

 

Através dos valores encontrados na análise do poder calorífico das amostras 

(Tabela 8), é possível observar a equivalência de valores com os dados encontrados na 

literatura por Pokorna et al, 2009 (8.794,09 J g-1) e Folgueras et al, 2003 (12.631,53 J g-1); 

apontando uma tendência de valores em lodos sanitários. Bork (2011) ao analisar matriz de 

lodo obtido em ETE com processo de tratamento de efluentes semelhante obteve valor de 

Poder Calorífico Superior equivalente com o medido nesse trabalho (aproximadamente 9.000 

J g-1). 

Observa-se ainda que as amostras de lodo apresentaram valores de PCS abaixo 

dos descritos em literatura para as biomassas mais usuais, como materiais lignocelulósicos 

(16.000 J g-1, encontrado por Quirino et al, 2005) e palha de cana-de-açúcar (16.420 J g-1 

obtido por Ferreira, 2012). Porém os valores encontrados nas amostras de lodos encontram-se 

equiparados aos valores de poder calorífico de carvões vegetais descritos por Tolmasquim58 

(2016). 

Faz-se necessário destacar que Couto (2015) ao analisar amostras de Acácia-

Negra e Eucalipto encontrou poder calorífico da ordem de 8.000 J g-1, e Borges, Sellin e 

Medeiros (2008) ao caracterizar lodos de diferentes ETEs, obtiveram poder calorífico de 
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20.100 J g-1 em lodos sanitários. Deste modo, observa-se uma grande discrepância de valores 

de PCS em diferentes espécies vegetais e biomassas e mesmo de lodo resultante de ETEs. 

Destaca-se ainda que existe uma grande variedade de lodos resultantes de ETEs, e a 

heterogeneidade das amostras se deve principalmente às diferenças na geração destes 

resíduos. Desta forma os resultados confirmam a viabilidade de utilização do lodo como 

combustível ao se observar que as características térmicas e o poder calorífico deste material é 

equiparado à diversas biomassas. 

 

 

4.2.4 Carbono Orgânico Total – COT 

 

Os teores de Carbono Orgânico Total obtidos nas amostras de lodo (Tabela 9) 

foram próximos aos teores encontrados por Melo, Silva e Dias (2008) em lodo de esgoto da 

região de Lavras/MG, o qual obteve 21,7 %. Contudo estes estão abaixo dos resultados 

descritos por Kawatoko e Rizk (2011) em lodo de ETE de reciclagem de papel (37,4 %), 

Lopes (2015) e Zanatta (2014) em lodos de esgoto doméstico (aproximadamente 30 % e entre 

30 e 40 %, respectivamente).  

 

Tabela 9 - Teores de Carbono orgânico total, obtidos através de metodologia Walkley & 

Black  

Amostra Teor de Carbono Orgânico (g.Kg-1) 

LSTS 23,09 

LSAS 23,98 

LSTC 23,46 

LSAC 27,22 

Fonte: Resultados experimentais da análise das amostras coletadas em maio e novembro de 2016. 

 

Melo, Silva e Dias (2008) ao caracterizarem a matriz orgânica de diversos 

resíduos, apontaram a relação diretamente proporcional entre o teor de COT e a capacidade de 

retenção de água do material. Esta capacidade está ligada à facilidade de realização de 

ligações de hidrogênio entre os dipolos das moléculas de água e os grupamentos orgânicos do 

material. Assim, a maior concentração de COT nas amostras onde a umidade foi elevada 

(época chuvosa), confirma esta tendência. 

Através dos resultados obtidos, é possível observar ainda maior concentração de 

COT nas amostras onde houve a remoção de areia em relação às mesmas sem tratamento, 
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sendo este resultado esperado, uma vez que a areia corresponde à maior parte da matéria 

inorgânica presente. Contudo, com exceção da amostra LSAC, destaca-se que não houve 

variação significativa nos teores de COT observados nas amostras. O alto teor encontrado na 

amostra LSAC está ligado à sua alta umidade e ainda a ausência de areia, restando apenas 

material orgânico, que facilita sua ligação às moléculas de água presentes na amostra. 

Destaca-se ainda, que o método de Walkley & Black para determinação de COT é 

bastante utilizado para determinar o teor de matéria orgânica total em solos, através da 

multiplicação do teor de COT encontrado por um fator de 1,724. Este método de 

determinação da MO pode ser aplicado especificamente a solos, contudo, ocorre a utilização 

deste fator como base em materiais sólidos de forma geral. Carmo (2011) ao estudar fatores 

de conversão entre COT e a matéria orgânica de diversos resíduos orgânicos, descreveu um 

fator de 2,2 para lodos de esgotos compostados. Deste modo, ao analisar os resultados deste 

estudo, obtém-se um fator de aproximadamente 2,1 o qual foi obtido através do cálculo da 

razão entre MO e COT. O fator obtido aponta certa relação para lodos de ETE de modo geral, 

reforçando a importância do estudo de diferentes matrizes em um mesmo método analítico.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Através deste estudo foi possível comprovar a utilidade do lodo de estações de 

tratamento de esgoto para a geração de energia através de sua combustão. Observou-se que 

seu poder calorífico é equiparado ao de materiais já utilizados atualmente nesta queima, como 

madeiras de eucalipto e acácia, apresentando vantagens econômicas quando comparados a 

estes.  

Por ser um resíduo que gera dificuldades quanto à sua disposição final, o fato de 

ser possível seu reaproveitamento mostra-se como um ponto positivo ao meio ambiente. 

Apesar de apresentar altos teores de contaminantes inorgânicos, sua queima não libera 

proporções consideráveis à atmosfera, estando estes dentro do padrão de emissão de 

contaminantes atmosféricos estabelecidos pela resolução CONAMA 316/2002. 

Observa-se ainda que quanto ao lodo coletado em época chuvosa, apesar deste 

apresentar poder calorífico considerável, com valores equiparados ao lodo coletado na seca, 

torna-se inviável sua queima para fins de geração de energia. Este fato explica-se devido à sua 

alta umidade, que ultrapassa os 50 %, apontando que a viabilidade de sua queima está 

condicionada à um pré-tratamento de secagem, elevando o custo do processo. 

Apesar de ser difícil utilizar esse material como combustível na época chuvosa, 

isso não se constitui um problema, uma vez que em grande parte do país a época chuvosa 

constitui a menor parte do ano. Deste modo a secagem do material pode ser feita ao sol, a céu 

aberto, devido à grande insolação no país todo, mas principalmente nas regiões mais carentes 

de energia.  

Quanto à remoção de areia, é possível afirmar que este pré-tratamento não 

apontou variações significativas em relação aos valores do poder calorífico e carbono 

orgânico total, devido ao baixo teor de areia nas amostras. No entanto, este se faz necessário a 

fim de evitar incrustações e inconvenientes no transporte da biomassa. A viabilidade deste 

pré-tratamento é comprovada pelos resultados obtidos na análise imediata, onde as amostras 

sem areia apresentaram menores teores de cinzas, o que contribui para menor disposição de 

resíduos da queima. 

Sugere-se ainda que após a queima, os resíduos gerados (cinzas) possam ser 

usados para outros fins. Rodrigues (2010) aponta a viabilidade da utilização das cinzas 

provenientes da queima na correção da acidez de solos, enquanto Silva e Fungaro (2011) 

utilizaram cinzas na manufatura de tijolos com lodo como aditivo. Assim, observa-se que este 

resíduo é importante na geração de novos materiais, e, portanto, é renovável.  
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