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Resumo
O manejo de lodo de ETE apresenta basicamente duas necessidades principais: remoção de água (extrema-

mente fluido) e aproveitamento, as quais foram trabalhadas neste estudo. Foram realizados experimentos de 

biossecagem durante aproximadamente 14 dias utilizando lodo misturado (originado de processo de trata-

mento anaeróbio e aeróbio) e cavaco de madeira como estruturante. Os resultados mostraram que o proces-

so de biossecagem promove a remoção de água ligada (intersticial, superficial e intracelular) do lodo (etapa 

de secagem) e que a realização de revolvimento é fundamental para retomar a atividade biológica, aumentar 

novamente a temperatura e obter amostra final com maior teor de ST. Ao final, o reator que resultou em pro-

duto biosseco com maior teor de ST (reator B2) alcançou 63,1% de ST, com PCS de 17.551,9kJ/kgST
, o que o 

torna passível de aproveitamento energético.

Palavras-chave: Estação de Tratamento de Esgoto. Lodo de ETE Misturado. Biossecagem. Aproveitamento 

Energético.

Abstract
The STP sludge management basically presents two main needs: water removal (extremely fluid) and utilization, 

which were discussed in this study. Biodrying assays were conducted lasting almost 14 days using mixed sludge 

(originated from anaerobic aerobic sewage treatment) and wood chips as bulking agent. The results showed that 

the biodrying process promotes the removal of bound water (interstitial, surface and intracellular) from sludge 

(drying step) and that the turning is fundamental to retake biological activity, increase the temperature again and 

obtain final sample with higher TS content. At the end, the reactor which resulted in biodried product with higher 

TS content (reactor B2) reached 63,1% of TS, with HHV of 17,551.9kJ/kgTS
, which makes it subject to energy use.
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1 INTRODUÇÃO
A biossecagem ou biodrying é uma tecnolo-

gia baseada em um processo semelhante ao da 

compostagem, mas com o objetivo de remover 

a água/umidade de material orgânico. A dife-

rença entre compostagem e biossecagem é que 

esta última não visa alcançar a mineralização 

completa dos resíduos, preservando a umidade 

para a atividade microbiana ideal. Em vez dis-

so, o calor metabólico é usado para remover a 

água da massa de resíduo no mais baixo tempo 

de residência possível e mínima biodegradação, 

preservando o poder calorífico do resíduo. Assim 

como na compostagem de alguns subprodutos, 

na biossecagem é necessária a utilização de ma-

terial estruturante a fim de aumentar os espaços 

livres na massa e favorecer a passagem e o con-

tato do oxigênio com os micro-organismos que, 

por processo de fermentação aeróbia, degradam 

a matéria orgânica, liberando calor para o meio 

externo (WINKLER et al., 2013).

Esse processo pode e tem sido aplicado também 

para a secagem do lodo de esgoto previamente 

desaguado, e deve ser conduzido de maneira a 

não permitir a perda de calor para a atmosfera, 

portanto, em reatores herméticos ou semi-her-

méticos. A biossecagem é ativada devido à ativi-

dade biológica, que degrada a matéria orgânica 

presente e libera calor, aumentando a tempera-

tura no interior da massa, o que resulta na que-

bra da partícula de lodo devido à energia libe-

rada e, consequentemente, na evaporação das 

frações de água que exigem um nível de energia 

mais elevado para serem removidas e que ain-

da estão presentes na massa (REIS et al., 2019). 

Para tanto, é necessário que haja espaços livres 

no interior da massa de lodo, que são promo-

vidos por meio da adição e mistura de material 

estruturante ao lodo desaguado. Com a injeção 

de ar, o contato com o oxigênio pelos micro-or-

ganismos aeróbios decompositores é favorecido, 

a atividade biológica é ativada e a água evapora-

da é removida por convecção, uma vez que o ar 

injetado possui canais de entrada e de saída do 

reator. Além disso, por apresentar relativamente 

baixa remoção de sólidos voláteis (SV) da massa 

ao final do processo, consiste em um método que 

tem sido considerado de relevante atratividade 

para a geração de energia, dado o poder calorífi-

co do resíduo biosseco (REIS et al., 2019).

Nesse sentido, este artigo teve como objetivo 

geral estudar o processo de biossecagem de lodo 

de esgoto misturado (sistema anaeróbio e aeró-

bio) e analisar a possibilidade de aproveitamento 

energético. Para tanto, ensaios de biossecagem 

baseados em metodologias da literatura com 

lodo previamente desaguado em centrífuga fo-

ram conduzidos, monitorados e comparados.

2 METODOLOGIA
Os materiais utilizados para os experimentos 

conduzidos foram:

• Três reatores semi-herméticos de 10 litros de 

capacidade volumétrica, devidamente equipa-

dos com sensores de temperatura (conectados a 

um computador), canal de entrada e saída de ar, 

e sistema de mangueiras e telas interno ao reator 

para melhor distribuição e direcionamento do ar 

do fundo para o topo do reator; 

• Sistema computacional com controle de vazão 

de ar de entrada nos reatores a partir da taxa de 

consumo de oxigênio (Oxigen Uptake Rate - OUR), 

e com registro da temperatura interna da massa 

dentro do reator;

• Dois rotâmetros manuais para controle e regu-

lagem da vazão de ar de entrada no reator;

• Lodo de esgoto misturado (originário de tratamen-

to anaeróbio e aeróbio), desaguado em centrífuga;
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• Pallets de madeira descartados para triturar e 

obter dimensão adequada para preparação da 

mistura lodo:estruturante;

• Triturador de madeira;

• Peneira utilizada para peneirar a madeira tritu-

rada, com abertura de 7,1mm;

• Equipamentos para análises de caracterização 

do lodo desaguado e para acompanhamento do 

experimento, em análises de sólidos totais - ST 

(estufa), sólidos voláteis - SV (mufla), e poder ca-

lorífico superior - PCS (bomba calorimétrica);

• Softwares para compilação dos resultados.

A Fig. 1 traz uma representação dos méto-

dos adotados para conduzir os experimentos  

deste estudo.

Biossecagem como alternativa de tratamento e aproveitamento energético de lodo de ETE

Figura 1 - Fluxograma representando os métodos adotados para os experimentos conduzidos.

 

Os experimentos realizados duraram aproxima-

damente 14 dias e foram conduzidos em três 

reatores com capacidade volumétrica de 10L. O 

lodo foi previamente desaguado em centrífuga 

(alcançando aproximadamente 30% de ST), co-

letado na ETE Bèsos da área metropolitana de 

Barcelona (Espanha), que além do lodo gerado 

no tratamento da estação, recebe também lodo 

de fontes externas. Em um primeiro momento, 

foi coletada amostra do lodo desaguado para 

caracterização. Na caracterização foram levan-

tados dados de potencial hidrogeniônico (pH), 

condutividade a 25ºC, relação carbono/nitrogê-

nio (C/N), nitrogênio amoniacal (Namoniacal
), nitro-

gênio total (N
total

), fósforo (P), potássio (K), ferro 

(Fe), cálcio (Ca), magnésio (Mg), mercúrio (Hg), 
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cádmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), 

chumbo (Pb), e zinco (Zn).

Antes de iniciar o experimento, foi realizada a 

preparação da mistura lodo:estruturante (L:E). 

O estruturante utilizado foi madeira de pal-

lets triturada e peneirada, obtendo-se cavacos 

de madeira com dimensão menor ou igual a 

7,1mm. A proporção de mistura L:E foi realiza-

da em termos volumétricos, sendo de 2:1 (v/v). 

O experimento se iniciou de maneira idêntica e 

simultânea nos três reatores com 4kg de amos-

tra em cada um, estando os três reatores fecha-

dos, com vazão de entrada de ar monitorada em 

algoritmo específico iniciando em 0,1L/min e 

controlada pela taxa de consumo de oxigênio 

(OUR), com o objetivo de, após atingir a máxima 

temperatura, alterar os parâmetros dos reato-

res Biossecagem I (B1) e Biossecagem II (B2), 

para comparar seus resultados com o reator 

Controle (C), mantido fechado e com vazão de 

ar controlada pela OUR durante todo o experi-

mento. A representação da configuração do ex-

perimento (considerando-se apenas um reator) 

encontra-se apresentada na Fig. 2.

Figura 2 - Representação da configuração do experimento conduzido.

 

Os três reatores foram colocados em operação e 

finalizados no mesmo momento. Os B1 e B2, após 

três dias, quando alcançaram a máxima tempera-

tura (aproximadamente 63ºC), foram abertos, re-

volvidos, retirou-se o controle de vazão de ar pela 

OUR, e aplicou-se vazão de ar fixa mais elevada 

(1,0L/min.kg(base úmida)). No décimo dia de ex-

perimento, um dos dois reatores de biossecagem 
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(B2) recebeu novo aumento na vazão de ar com 

o objetivo de  observar o comportamento dessa 

alteração (passando de 1,0 para 2,5L/min.kg
(b.u.)

). 

Os reatores B1 e B2, após abertos, receberam re-

volvimento de toda massa a cada dois dias, com o 

objetivo de aumentar a qualidade da aeração e de 

coletar amostras mais homogêneas para monito-

ramento de teor de ST. A Fig. 3 resume os métodos 

do experimento ao longo dos 14 dias e traz alguns 

parâmetros de entrada.

Nos reatores B1 e B2 foram monitorados ST, SV 

e perda de massa acumulada ao longo do expe-

rimento, permitindo-se obter curva represen-

tativa desses parâmetros. Antes e ao final dos 

experimentos, além dessas duas análises (ST e 

SV), nos três reatores foram realizadas também 

análises de PCS. A vazão de entrada de ar e a 

temperatura foram monitoradas a cada minuto, 

permitindo-se relacionar essas duas variáveis 

com as demais e controlar o experimento. Todas 

as análises foram realizadas em triplicata.

Figura 3 - Representação temporal do experimento conduzido.

3 RESULTADOS
Em resumo, os resultados obtidos tratam da ca-

racterização do lodo da ETE Bèsos desaguado em 

centrífuga e resultados referentes ao experimen-

to de biossecagem, no que se refere aos parâme-

tros de entrada da massa (lodo + estruturante), 

monitoramento de parâmetros ao longo do ex-

perimento e parâmetros de saída (lodo biosseco).

Os resultados da caracterização do lodo desa-

guado em centrífuga encontram-se apresenta-

dos na Tabela 1.
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Tabela 1 - Resultados das análises de caracterização 
do lodo desaguado em centrífuga, da ETE Bèsos, 

Barcelona, Espanha.

Parâmetro Unidades Resultado Método

pH unid. pH 6,1 PNT LAB 04*

Condutividade a 
25ºC µs/cm 3160 PNT LAB 5*

N amoniacal % 0,65 PNT LAB 30*

N total kjeldahl % 4,2 PNT LAB 77*

Relação C/N adimensional 9,6 PNT LAB 35*

P mg/kg 7210 PNT LAB 07*

K mg/kg 1180 PNT LAB 07*

Fe mg/kg 5750 PNT LAB 07*

Ca mg/kg 14000 PNT LAB 07*

Mg mg/kg 2240 PNT LAB 07*

Hg mg/kg 1,4 PNT LAB 07*

Cd mg/kg 0,56 PNT LAB RES 09*

Cu mg/kg 167 PNT LAB RES 09*

Cr mg/kg 28 PNT LAB RES 09*

Ni mg/kg 14 PNT LAB RES 09*

Pb mg/kg 34 PNT LAB RES 09*

Zn mg/kg 459 PNT LAB RES 09*

ST % 31,4 2540 G**

SV % 85,2 2540 E**

*Procedimento interno do laboratório (Tecno Ambiente, S.L.). Norma de 
referência: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005, UNE-CEN/TS 15675 EX:2009.
**APHA, AWWA, WEF (2012).

Os resultados referentes aos parâmetros iniciais 

(antes do início do experimento) da mistura 2:1 

(v/v), sendo L:E, estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultados das análises de ST e SV da 
mistura 2:1 (v/v), sendo L:E, antes de iniciar os 

experimentos simultaneamente nos três reatores.

Parâmetro Unidades Resultado Método

ST % 40,9 2540 B*

SV % 88,8 2540 E*

*APHA, AWWA, WEF (2012).

Os resultados obtidos ao longo do experimento es-

tão apresentados em forma de gráficos para facili-

tar o entendimento. As Fig. 4, 5, 6, 7 e 8 relacionam 

o tempo do experimento (em horas na abscissa in-

ferior e em dias na abscissa superior) com o moni-

toramento dos seguintes parâmetros, respectiva-

mente: temperatura, vazão de ar injetado, perda de 

massa acumulada, teor de ST, e teor de SV.

Figura 4 - Temperatura (ºC) x tempo (horas) nos reatores C, B1 e B2.
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Figura 5 - Vazão de ar injetada (mL/min) x tempo (horas) nos reatores C, B1 e B2.

Figura 6 - Perda de massa acumulada (g) x tempo (horas) nos reatores C, B1 e B2.

Biossecagem como alternativa de tratamento e aproveitamento energético de lodo de ETE
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4 DISCUSSÃO
Os três reatores, até as proximidades do fim do 

3º dia de experimento, apresentaram comporta-

mentos muito semelhantes, obviamente por se-

rem submetidos a condições idênticas até a 69ª 

hora. Analisando-se a Fig. 4, nas primeiras 24 ho-

ras do início do experimento ocorreu o aumento 

mais significativo da temperatura, ultrapassan-

do condições mesofílicas (15 a 43º, segundo Fer-

nandes e Silva, 1999), e tendo comportamento 

semelhante ao relatado por Cai et al. (2016b) no 

que se refere à fase mesofílica da biossecagem, 

que configura a primeira fase do processo. Nes-

sas primeiras 24 horas, os reatores alcançaram 

aproximadamente 46ºC de temperatura, ficando 

a temperatura estagnada nesse valor até a 35ª 

hora, quando retomou o aumento, superando a 

fase de transição entre a faixa mesofílica e ter-

Figura 7 - Teor de ST (%) x tempo (horas) nos reatores C, B1 e B2.

Figura 8 - Teor de SV (%) x tempo (horas) nos reatores C, B1 e B2. 
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mofílica, e registrando comportamento do que 

foi denominado por Cai et al. (2016b) de pri-

meira fase termofílica (segunda fase do proces-

so). O valor máximo de temperatura registrado 

foi de 63,41ºC no reator B1, seguido de 62,07 e 

60,48ºC nos reatores B2 e C, respectivamente. 

A partir deste momento (69ª hora) foi realizado 

revolvimento da massa e aumento e fixação da 

vazão de ar para 1L/min.kg(b.u.) 
(Fig. 5) nos reato-

res B1 e B2, o que resultou em queda brusca de 

temperatura. Assim, por ser adotada a estratégia 

de manter os reatores B1 e B2 abertos até o fim 

do experimento, a temperatura sofreu pouca va-

riação a partir de então, mantendo-se abaixo de 

18ºC após o 4º dia. Por essa razão, considera-se 

que, uma vez abertos os dois reatores, a perda de 

água ocorreu por convecção da fração de água já 

“liberada” quando do aumento da temperatura 

em momento anterior, ou apenas devido à pas-

sagem de ar através da massa. Em contraparti-

da, o reator que não foi aberto, e sua massa não 

foi revolvida até o fim do experimento (reator C), 

iniciou uma queda na temperatura a partir do 3º 

dia, chegando a 45,73ºC no início do 6º dia (146ª 

hora), quando retomou novo aumento de tempe-

ratura e, mesmo sem a realização do revolvimen-

to sugerido e adotado por Cai et al. (2012, 2013, 

2016a e 2016b); Cai, Gao e Hong (2015); Villegas 

e Huiliñir (2014), Huiliñir e Villegas (2015); Yang, 

Zhang e Jahng (2014); e Zhao et al. (2010), regis-

trou comportamento semelhante ao que foi de-

nominado por Cai et al. (2016b) como segunda 

fase termofílica (terceira fase do processo), com 

registro máximo de 56,7ºC nas proximidades 

do início do 7º dia (166ª hora). Após esse novo 

pico de temperatura, esse parâmetro começou a 

declinar, perfazendo o que se denominou como 

fase de resfriamento (Cai et al., 2016b), até che-

gar à temperatura de 23,65ºC ao final (329ª hora 

ou proximidades do 14º dia). Em relação aos per-

fis de temperatura dos reatores B1 e B2, após  

abertos, estes registraram comportamentos 

muito semelhantes até o 10º dia, quando o  

reator B1 recebeu novo aumento na vazão de  

ar injetado (2,5L/min.kg(b.u.)
), conforme ilustra-

do na Fig. 5. Esse novo aumento na vazão de ar  

em B1 resultou em diminuição da temperatu-

ra deste reator, chegando aos seguintes regis-

tros finais de temperatura para B1 e B2: 8,41 e 

11,95ºC, respectivamente.

Quanto à Fig. 5, recorda-se que se trabalhou com 

4kg de amostra, em base úmida (b.u.), em cada 

reator. Portanto, os registros de vazão de ar, para 

que sejam considerados em função da massa em 

kg, devem ser divididos por quatro e, por existi-

rem registros no início do processo e ao longo 

dos registros do reator C inferiores a 1L/min, 

optou-se por adotar unidade volumétrica em 

mililitros (mL) na representação gráfica. Logo, 

exemplificando e facilitando a leitura da Fig. 5, 

nas proximidades do 3º dia, os reatores B1 e B2 

receberam um aumento na vazão de ar (4000mL/

min), que corresponde a 1L/min.kg
(b.u.)

. E, no  

10º dia de experimento, o reator B1 recebeu 

novo aumento (10.000mL/min), que correspon-

de a 2,5L/min.kg
(b.u.)

.

Em relação à Fig. 6, foi possível o monitoramento 

ao longo do experimento apenas para B1 e B2, 

já que eram realizados revolvimentos da massa 

a cada 2 dias e, portanto, era possível o registro 

da perda de massa acumulada. Assim, a partir da 

leitura do gráfico em referência, nota-se maior 

perda de massa em B2 (1.564,5g), seguido de B1 

(1.524,0g) e C (1.309,5g). Os reatores B1 e B2 re-

gistraram comportamento semelhante no que se 

refere à perda de massa acumulada. Dessa for-

ma, desta representação gráfica em discussão 

conclui-se que o aumento da vazão de ar injeta-

do nos reatores (B1 e B2) foi mais efetivo do que 

a manutenção de altas temperaturas (C) no que 

se refere à perda de massa ao longo do experi-

mento, supondo-se até que a não realização de 

revolvimento para este último reator possa ser 

a explicação deste resultado inferior. Ressalta- 

se também que, ainda que a diferença de perda 
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de massa seja pequena quando se comparam os 

reatores B1 e B2, o aumento da vazão de ar inje-

tado em B2 após o 10º dia (Fig. 5) não significou 

maior perda de massa nesse reator em relação 

ao B1. Logo, ainda que o aumento da vazão pos-

sa ter sido mais efetivo quando se comparam os 

reatores B1 e B2 com o C, é provável que exista 

um valor limitante no que se refere ao aumento 

da vazão de ar injetado para que ocorra maior 

perda de massa ao longo do experimento.

No que concerne à Fig. 7, esta pode ser conside-

rada como principal resultado deste experimen-

to, uma vez que representa o teor de ST ao longo 

do processo, ou seja, relata a quantidade de ma-

téria seca presente na massa, sendo maior quan-

to mais água for removida. Semelhantemente ao 

monitoramento da perda de massa acumulada, 

o monitoramento do teor de ST ao longo do ex-

perimento foi possível de ser analisado apenas 

para os reatores B1 e B2, quando da realização 

do revolvimento, permitindo-se obter amostra 

para tanto. Os três reatores foram submetidos 

ao experimento com a massa em mesmas con-

dições, com teor de ST de 40,9% (lodo + estru-

turante, 2:1 v/v). Ao final do experimento, obte-

ve-se os seguintes valores finais de ST: 63,1 para 

B2, 61 para B1, e 44,6% para C. Esses resultados, 

assim como aqueles referentes à Fig. 6, ilustram 

que o aumento da vazão de ar injetado resultou 

em amostra mais seca ao final do experimento 

do que a manutenção de temperatura mais ele-

vada. Contudo, assim como se afirmou para a 

situação da perda de massa acumulada, supõe- 

se que a inferioridade dos resultados do reator 

C se deu principalmente devido à não realização 

de revolvimento, que poderia ter sido feito no 6º 

dia, antes do início da segunda fase termofílica, 

e, quando do início da fase de resfriamento, em 

maior periodicidade. Complementarmente, res-

salta-se que, se realizados revolvimentos no rea-

tor C, este poderia ser denominado como Biosse-

cagem. Por fim, quando se comparam condições 

semelhantes (B1 e B2), com diferença apenas 

a partir do 10º dia de experimento, quando foi 

realizado novo aumento na vazão de ar do rea-

tor B1 (Fig. 5), o resultado foi diminuição da tem-

peratura (Fig. 4) e também maior dificuldade na 

perda de água (Fig. 6 e 7), permitindo-se concluir 

que para  obter maior taxa de remoção de água 

em processo de biossecagem, a manutenção de 

temperaturas mais altas possui maior contribui-

ção que o aumento significativo da vazão de ar, o 

que também é afirmado por Winkler et al. (2013) 

e Cai et al. (2012, 2013, 2016a e 2016b). Isso 

porque quando se possui temperaturas mais al-

tas facilita-se a quebra da partícula, favorecendo 

a remoção da água intersticial, superficial e in-

tracelular presente no lodo. Como comprovação, 

na Fig. 7 observa-se que no reator B2 obteve-se 

maior teor de ST final que no B1.

Sobre a Fig. 8, devido à presença de material es-

truturante (madeira triturada) na amostra cole-

tada para análise, os resultados podem ter sido 

disfarçados, uma vez que não foi possível, no mo-

mento da análise, eliminar a madeira, que certa-

mente interferiu no monitoramento dos resulta-

dos de SV, mesmo sendo realizadas análises em 

triplicata para todos os parâmetros. Assim, o que 

se infere desta representação (Fig. 8) é que, ainda 

que pequena, ocorreu remoção de SV ao longo do 

experimento, com mais significatividade para os 

reatores C e B1. Além disso, é importante destacar 

que alto teor de SV corresponde a maior quanti-

dade de matéria orgânica presente e, portanto, 

possivelmente maior poder calorífico do produto.

Em todos os reatores, após o período mantido fe-

chado, quando da realização da abertura, obser-

vou-se grande quantidade de água na parte inter-

na da tampa, o que denota que ocorreu dificuldade 

na saída da água evaporada do reator, situação re-

parada em estudos realizados por Almeida (2020).

Nas Fig. 9, 10, 11 e 12 são ilustrados aspectos 

de aparência visual referentes ao experimento 

conduzido.
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Figura 9 - Mistura 2:1 (v/v) do lodo com estruturante.

Figura 10 - Realização de revolvimento (reatores B1 e B2).

Figura 11 - Reatores ao final do experimento - B1, B2 e C (da esquerda para direita).
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Figura 12 - Estratificação de secagem no reator C 
(fundo do reator acima e topo abaixo).

 

No reator C foram realizadas análises de ST e SV 

apenas antes de iniciar o experimento e após fi-

nalizado. Nesse reator, a estratificação da seca-

gem foi muito aparente (Fig. 12), obtendo-se os 

respectivos teores de ST em amostras coletadas 

do fundo, do meio e da parte superior do reator: 

94,5; 80,4 e 26,3%. Portanto, obtendo-se massa 

mais seca no fundo (entrada de ar no reator) e 

mais úmida na parte superior (saída de ar do rea-

tor). É possível mencionar também que o teor de 

ST nesse reator aumentou ao se homogeneizar 

a massa e coletar amostra para análise (de 40,9 

para 44,6%) e comparar os valores antes e após 

o experimento (Fig. 7). No entanto, é possível 

afirmar que parte da umidade foi transferida da 

camada inferior para a superior, uma vez que a 

mistura L:E no início do experimento possuía teor 

de ST homogêneo de 40,9%, passando, ao final 

do experimento, a ter 26,3% de ST na camada 

superior, permitindo essa conclusão a respeito 

da transferência de umidade do fundo para a ca-

mada superior da massa no reator, que pode ser 

decorrente da ineficiência do sistema de saída de 

água evaporada do reator.

Em síntese, segue Tabela 3, que traz resumida-

mente os resultados dos principais parâmetros 

monitorados no experimento, incluindo resulta-

dos de análises de PCS de amostras antes e após 

o processo, para os três reatores.

Tabela 3 - Resumo dos resultados dos principais 
parâmetros analisados, antes e após o processo.

Parâmetro
C, B1, B2 C B1 B2

antes após após após

ST (%) 40,9 44,6 61 63,1

SV (%) 88,8 72,6 82,3 86,5

PCS (kJ/kgST)* 18.245,17 10.861,24 14.775,59 17.551,88

*Método: ASTM (American Society for Testing Materials), D 407-44, D 
271-58, D 240-57 T.

Analisando-se a Tabela 3, verifica-se que o me-

lhor resultado obtido em termos de secagem do 

lodo de esgoto foi referente a B2, seguido de 

B1 e C. Assim, pensando-se na utilização desse 

resíduo biosseco para geração de energia por 

meio de processo de combustão, os teores de 

ST de B1 (61%) e B2 (63,1%) superaram o parâ-

metro mínimo recomendado por Gyllenhammar 

(1998) e Zhao et al. (1999), que é 57% de ST. 

Os teores finais de ST de B1 e B2 superaram, 

inclusive, o teor mais elevado (60% de ST) do 

intervalo sugerido por Göttsching et al. (1996) 

para combustão autógena de lodo. Em relação 

ao reator C, este ficou muito perto de atender 

ao teor mínimo de 45% de ST recomendado por 

Kudra et al. (2002), para que seja incinerado 

produzindo ganho de energia.

No que se refere ao teor de SV, que represen-

ta quantidade de matéria orgânica presente na 

massa processada, observa-se que houve redu-

ção em todos os casos. No entanto, essa redu-

ção foi mais significativa no reator C, uma vez 

que devido à manutenção de maior temperatura 

da massa ao longo do experimento e passagem 
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pelas quatro fases do processo (mesofílica, 1ª 

termofílica, 2ª termofílica e resfriamento), o que 

se pode atribuir à maior ocorrência de atividade 

biológica, certamente esse resultado de menor 

teor de SV em relação aos outros dois reatores 

era esperado.

Por fim, quanto ao PCS, uma vez que este tende a 

ser maior quanto maior o teor de ST e SV, obteve- 

se o melhor resultado (17.551,88kJ/kgST) para 

o reator B2, com 61,3 e 86,5% de ST e SV, res-

pectivamente. Vale ressaltar que, como o valor do 

PCS é diretamente proporcional ao teor de SV, e 

é analisado em amostra seca (após ser submeti-

da à estufa por 24h, a 105ºC), esse parâmetro é 

maior na massa antes de ser processada (biosse-

cagem) do que após, já que ao longo do processo, 

devido à atividade biológica (matéria orgânica) e 

consequente aumento da temperatura, o teor de 

SV é reduzido, ou seja, consome-se parte dos só-

lidos voláteis presentes. Logo, o melhor resulta-

do em termos de secagem e aproveitamento de 

potencial energético do produto final pode ser 

atribuído ao reator B2, mesmo passando apenas 

por duas (mesofílica e primeira termofílica) das 

quatro fases do processo identificadas e descri-

tas por Cai et al. (2016b), devido à abertura do 

reator e consequente desfavorecimento de au-

mento da temperatura.

Como limitações desse experimento mencio-

na-se a possibilidade de estimar e comparar os 

custos de energia elétrica devido ao aumento na 

vazão de ar (realizada em B1 e B2), bem como a 

possibilidade de ter sido conduzido simultanea-

mente um reator extra em mesmas condições do 

reator C, mas com pelo menos um ou dois revol-

vimentos sendo realizados, com o primeiro no 

quinto ou sexto dia.

5 CONCLUSÕES
Ante o exposto, destaca-se a importância e a 

necessidade de tratamento e aproveitamento 

de resíduos como o lodo de ETE, conforme pre-

coniza a Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010). Além 

disso, menciona-se que o processo de biosseca-

gem com lodo de ETE é ainda recente, uma vez 

que os primeiros estudos relatados na literatura 

datam de 2010 (REIS et al., 2019). Em contrapon-

to, cita-se que na Europa já existem estações de 

biossecagem de lodo de ETE implantadas em es-

cala real (WINKLER et al., 2013), o que ainda não 

existe no Brasil, mesmo com o cenário promissor 

dessa tecnologia.

Em relação aos estudos conduzidos, enfati-

za-se que o processo, mesmo conduzido em  

escala laboratorial, apresentou comportamen-

to e resultados de acordo com o relatado na li-

teratura, além de trazer ganhos no que se refe-

re à condução do experimento comparando-se 

processo fechado com parcialmente fechado  

durante a duração, além da variação de vazão de 

ar injetada.

Por fim, ressalta-se a viabilidade da aplicação 

desse processo, uma vez que o teor de ST final, 

principalmente nos reatores B1 e B2, apresentou 

resultados (61 e 63,1%) viáveis para incineração 

e com PCS compatível (14.775,59 e 17.551,88kJ/

kgST) com o apresentado para estações de bios-

secagem e incineração em escala real.
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