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Resumo
O lodo gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto é considerado um resíduo sólido e pode ter diferentes desti-

nações: disposição em aterro sanitário e oceânica, uso agrícola, etc. A Política Nacional de Resíduos Sólidos afirma 

que este pode ser aproveitado para usos diversos, uma vez garantida a seguridade. A pirólise vem sendo reco-

mendada como tratamento para esse resíduo por possibilitar a transformação do lodo em biocarvão, agregando 

valor ambiental e econômico ao processo. Com isso, essa pesquisa de revisão bibliográfica buscou diagnosticar 

a aplicabilidade da conversão pirolítica do lodo de esgoto em biocarvão e mostrar as possíveis aplicações desse 

produto. Entre os estudos apresentados, ficam evidentes as vantagens do biocarvão produzido a partir do lodo de 

esgoto, como o aumento da produtividade de culturas agrícolas e florestais, remediação de solos, adsorvente de 

poluentes, etc. Contudo, percebe-se uma lacuna sobre os reais efeitos deste biocarvão no meio ambiente.

Palavras-chave: Biocarvão. Gerenciamento Integrado de Resíduos. Pirólise de Lodo. Resíduos de Tratamento 

de Esgoto. 

Abstract
The sludge generated in Sewage Treatment Plants is considered a waste solid. It may have a different destination, 

such as sanitary landfill and oceanic destination, agricultural use, and landfarming. According to the Brazilian 

National Solid Waste Policy, this sludge can be used for different uses as long as its safety is guaranteed. Pyrol-

ysis is a treatment recommended for sludge of sewage treatment plants for the possibility of transforming the 

sludge in biochar adding environmental and economic value to the process. Therefore, this bibliographic review 

research sought to diagnose the applicability of the pyrolytic conversion of sewage sludge to biochar and to show 

the possible applications of this product. Among the studies presented, the advantages of biochar produced 

from sewage sludge, such as increased productivity of agricultural and forest crops, soil remediation, pollutant 

adsorbent, are evident. However, there is a gap in the real effects of this biochar on the environment.

Keywords: Biochar. Integrated Waste Management. Sludge Pyrolysis. Wastewater Residue. 
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1 INTRODUÇÃO
A industrialização e a urbanização aumentaram 

dramaticamente o volume de lodo produzido pe-

las estações de tratamento de águas residuais 

em todo o mundo (KHAN et al., 2013). Estima- 

se que todos os anos, só no Brasil, produzam-se 

mais de 220.000 toneladas de lodo seco (SOARES 

JR., 2019). Os custos de sua disposição podem 

constituir de 30 a 50% do custo total de ope-

ração das estações (CAPODAGLIO; CALLEGARI; 

DONDI, 2016). 

Bringhenti et al. (2018) relatam que os recursos 

investidos em tratamento de esgotos não incluem 

soluções para os seus subprodutos, cujo destino 

tem sido frequentemente negligenciado nos paí-

ses em desenvolvimento. A destinação de resídu-

os com foco na recuperação da matéria orgânica 

é o caminho sustentável a ser seguido, recomen-

dado pela Lei Federal nº 12.305 - Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010). 

Dentre os aspectos apresentados na PNRS des-

taca-se, para fins de fundamentação neste tra-

balho, a necessidade do gerenciamento dos re-

síduos de modo eficiente, considerando como 

rejeitos apenas os “resíduos sólidos que, depois 

de esgotadas todas as possibilidades de trata-

mento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, não apre-

sentem outra possibilidade que não a disposição 

final ambientalmente adequada” (BRASIL, 2010), 

não sendo o caso do lodo. 

Conforme a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI, 2019), os objetivos da PNRS se alinham aos 

pilares da economia circular quanto à redução na 

geração de resíduos, incentivo à logística rever-

sa, reciclagem e adoção de padrões sustentáveis. 

A Economia Circular é um modelo que otimiza o 

fluxo de bens, maximizando o aproveitamento 

dos recursos naturais e minimizando a produção 

de resíduos (LEITÃO, 2015).  

Singh et al. (2020) salientam que o resíduo das Es-

tações de Tratamento de Esgoto (ETEs) é conheci-

do por conter alto teor de carbono e composição de 

nutrientes, podendo ser usado para a alteração do 

solo, melhoria de sua fertilidade e da capacidade de 

retenção de água; mas essas utilizações são limita-

das devido à possibilidade da presença de micror-

ganismos patogênicos e metais pesados; contudo, 

para reduzir esse risco, uma opção é a conversão 

térmica do lodo em biocarvão, por meio da pirólise.  

Para Chiappero et al. (2020), o ato de produzir 

biocarvão a partir de resíduos está de acordo 

com os princípios da Economia Circular, além de 

permitir a produção sob medida para aplicações 

específicas. O biocarvão de lodo de ETE é uma 

possibilidade de recurso adicional importante 

para reutilização em aplicações agrícolas e em 

muitas outras aplicações ambientais ou indus-

triais (CALLEGARI; CAPODAGLIO, 2018).  

Na literatura é possível observar diferentes usos 

benéficos do lodo, a saber: contribuição para 

o aproveitamento energético do lodo de ETE’s 

em processos térmicos (ROSA; CHERNICHARO; 

MELO, 2015); uso benéfico de lodo de estações 

de tratamento de água e de tratamento de esgo-

to (URBAN; ISAAC; MORITA, 2019), dentre outros. 

O presente artigo busca abordar, mais especifica-

mente, a utilização do lodo de esgoto na produção 

do biocarvão. Assim, objetivou-se diagnosticar a 

aplicabilidade da conversão pirolítica do lodo de 

esgoto em biocarvão em nível nacional e interna-

cional, bem como mostrar a gama de aplicações 

desse produto que acaba sendo perdida quando 

se destina o lodo de uma forma não benéfica. 

2 LODOS DE ETE’S 
2.1 Aspectos gerais 

O lodo de esgoto pode ser definido como o resí-

duo sólido ou semissólido remanescente do tra-

Silva LG, Silva EMR, Monteiro LG, Oliveira Júnior JL, Aragão JS



231

Biocarvão a partir de lodos de estações de tratamento de esgoto: Uma revisão

tamento de águas residuais (FIJALKOWSKI et al., 

2017) e considerado como fonte de energia e de 

nutrientes (GROBELAK et al., 2019). O gerencia-

mento desse resíduo é difícil devido ao aumento 

constante da quantidade produzida, e também 

pela sua composição, especialmente pela pre-

sença de contaminantes (BOGUSZ; OLESZCZUK; 

DOBROWOLSKI, 2019).  

Considerando a composição do lodo, Rulkens 

(2008) caracterizou-a em seis grupos: (1) com-

postos de carbono orgânico não tóxicos; (2) 

componentes contendo nitrogênio e fósforo; (3) 

poluentes inorgânicos e orgânicos tóxicos – in-

cluindo metais pesados e Hidrocarbonetos Aro-

máticos Policíclicos (PAHs); (4) patógenos e outros 

contaminantes microbiológicos; (5) compostos 

inorgânicos, como silicatos, aluminatos e com-

postos contendo cálcio e magnésio; e (6) água.  

Com base em sua origem, pode ser dividido em 

duas categorias: (i) lodo primário e (ii) lodo se-

cundário. O primário é predominantemente or-

gânico e produzido durante a operação de tra-

tamento de águas residuais primárias, como 

processos de sedimentação, filtração, coagula-

ção e flotação. O secundário é de natureza bioló-

gica e é produzido durante o tratamento secun-

dário, como o tratamento de lodo ativado (DEVI; 

SAROHA, 2017).  

No que tange a produção de lodo, conforme 

Atlas Global (LEBLANC; MATTHEWS; RICHARD, 

2008) foi estimado uma produção de 2.966.000 

toneladas na China, 6.514.000 toneladas nos 

Estados Unidos e 2.000.000 toneladas no Japão. 

Com base nos dados estatísticos da UN- Habitat 

2008 (LEBLANC; MATTHEWS; RICHARD, 2008), 

Zhen et al. (2017) construíram um gráfico mos-

trando a produção estimada de lodo de esgoto 

em diversos países do mundo (Fig. 1). 

 
Figura 1 - Produção estimada de lodo de esgoto de acordo com as estatísticas da UN- Habitat (2008). 

 Fonte: Zhen et al. (2017), baseado em Leblanc; Matthews; Richard, (2008).

2.2 Aspectos Legais 

Em 2010 foi promulgada a Lei Federal nº 12.305, 

denominada Política Nacional de Resíduos Só-

lidos, que prevê a diminuição da geração de re-

síduos e, quando não for possível, a destinação 

ambientalmente adequada; a utilização dos 

aterros sanitários é recomendada apenas para 

os rejeitos, por não serem passíveis de nenhuma 

forma de reúso ou reciclagem (BRASIL, 2010). O 

atual marco legal do saneamento básico, Lei Fe-
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deral nº 14.026 (BRASIL, 2020), alterou a PNRS 

no que tange aos prazos para a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Especificamente sobre lodos de esgoto, a Resolu-

ção CONAMA nº 498 (legislação em vigor) define 

os critérios e procedimentos para produção e apli-

cação de biossólido em solos. Para essa legislação, 

o biossólido é definido como “produto do trata-

mento do lodo de esgoto sanitário que atende aos 

critérios microbiológicos e químicos estabeleci-

dos nesta Resolução, estando, dessa forma, apto 

a ser aplicado em solos” (BRASIL, 2020). 

2.3 Tratamento e Destinação Final  

O objetivo do tratamento dos resíduos é modi-

ficar suas características de forma a diminuir os 

impactos sobre o meio ambiente e a saúde públi-

ca (PHILIPPI JR., 2005).  

As principais etapas do tratamento de lodo são: 

(i) Adensamento: redução da umidade pela con-

centração dos sólidos; (ii) Estabilização: redução 

da matéria orgânica; (iii) Condicionamento: adi-

ção de produtos químicos para facilitar a desi-

dratação; (iv) Desidratação: retirada da água por 

meio de processos naturais ou mecânicos; e (v) 

Higienização: remoção dos organismos patogê-

nicos. Acrescente-se a Disposição Final: destina-

ção final dos subprodutos (von SPERLING, 2005). 

Segundo Andreoli; Fernandes; von Sperling 

(2001), o gerenciamento do lodo possui um cus-

to de 20-60% dos gastos totais de operações da 

ETE; uma má gestão pode comprometer os bene-

fícios que são esperados do tratamento e, quan-

do a tomada de decisão sobre sua destinação for 

feita sob a ótica de uma política sustentável, há 

uma hierarquização das alternativas: diminuição 

da produção, produção com melhor qualidade e 

reciclagem máxima possível.  Corroborando  os 

objetivos da PNRS - Art.7º Inciso II: “Não geração, 

redução, reutilização, reciclagem e tratamento 

dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos” (BRA-

SIL, 2010). Não obstante, ainda hoje, essa prática 

não é totalmente realizada.  

2.3.1 Possibilidades de Destinação do  
Lodo de ETE’s 

Há diversas possibilidades de destinação final para 

o lodo, vistas como aceitáveis e não aceitáveis do 

ponto de vista legal, assim como benéficas e não 

benéficas à luz da sustentabilidade. Dentre todas 

as existentes, citam-se: disposição em aterro sani-

tário, reúsoindustrial, incineração, disposição oce-

ânica; “landfarming”, uso agrícola e florestal (LAZ-

ZARI, 2018); podendo ser utilizado como fonte de 

energia, como fonte de extração de compostos va-

liosos (FIJALKOWSKI et al., 2017), como adsorvente, 

adicionado ao solo como base de rodovia (URBAN; 

ISAAC; MORITA, 2019) e também, na recuperação 

de nutrientes (LIU; LIU; ZHANG, 2014). 

Dentre os métodos existentes, Hossain; Strezov; 

Nelson (2009) destacam como os mais comu-

mente utilizados: destinações a aterros, aplica-

ções agrícolas e incineração, mas nenhum des-

ses está isento de desvantagens. Com relação à 

incineração, esses autores afirmam que é onero-

sa e gera emissões para o ar, o solo e a água; so-

bre a aplicação agrícola os autores relatam que 

a presença de metais e oligoelementos no lodo 

limita seu uso para esse fim. E quanto à destina-

ção a aterros, Bogusz; Oleszczuk; Dobrowolski 

(2019) argumentam que não é sustentável, visto 

que componentes valiosos do lodo são perdidos, 

gera-se um alto custo operacional para a ETE e 

aumenta a produção de gases e lixiviado; Andre-

oli; Fernandes; von Sperling (2001) ressaltam que 

essa destinação pode ainda agravar o problema 

do manejo do resíduo urbano.

Com o intuito de verificar os diversos métodos de 

gerenciamento do lodo de esgoto utilizados em 

diferentes países LeBlanc; Matthews; Richard, 
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(2008), Fijalkowski et al. (2017) e Zhen et al. 

(2017) expuseram as percentagens de utilização 

em diferentes países, estas apresentadas na Fig. 

2. Observa-se que a Alemanha, o Reino Unido e 

os Estados Unidos apresentam quantidades sig-

nificativas de destinações do tipo aplicação em 

solo e incineração; já na China nota-se grande 

quantidade de despejos impróprios. 

   

% 0 
% 20 
% 40 

60 % 
% 80 
% 100 Digestão anaeróbia 

Materiais de construção 
Outros usos benéficos 
Outros 
Despejo impróprio 
Aplicação em solo 
Incineração 
Aterro 

Figura 2 - Principais tipos de destinação do lodo de esgoto em diferentes países. 
Fonte: Os autores (2020) com base nos dados disponibilizado de Leblanc; Matthews; Richard, 2008, Zhen et al., 2017 e FijalkowskI et al., 2017. 

Donatelo; Cheesman (2013) discutem que as re-

giões densamente povoadas, como as do Japão, 

têm um duplo problema: grandes quantidades 

na produção de lodo e baixa disponibilidade de 

área. Por outro lado, Torquato (2016), acrescen-

ta que, em se tratando de reaproveitamento do 

lodo, o Japão é um exemplo a ser seguido, sendo 

considerado um dos países pioneiros, implemen-

tando sistemas bem desenvolvidos e versáteis 

para essa finalidade, que vão desde a produção 

de materiais de construção e biocarvões para 

termoelétricas até mesmo à produção de eletri-

cidade por pirólise deste resíduo. 

Na maioria dos países desenvolvidos é dada es-

pecial atenção ao tratamento adequado do lodo 

para melhorar a qualidade e o uso seguro no 

solo, incluindo a investigação das melhores es-

tratégias de reciclagem, ponderando as normas 

estabelecidas para os resíduos que são reintro-

duzidos em sistemas naturais, levando em con-

sideração, ainda, os aspectos e precaução esta-

belecidos como critérios de qualidade (valores 

limites). Enquanto nos países menos desenvol-

vidos a disposição no solo é uma alternativa ao 

aterro sanitário (FIJALKOWSKI et al., 2017).

Donatello; Cheeseman (2013), afirmam que a 

aplicação de lodo em terras agrícolas é geral-

mente considerada a melhor opção ambiental 

prática, porque o teor de N, P e K fornece alto 

valor de fertilizante, e a matéria orgânica atua 

como um condicionador útil do solo. O que é cor-

roborado por Fijalkowski et al. (2017), os quais 

apontam que, do ponto de vista ambiental, o uso 

agrícola de lodo de esgoto é preferível, pois os 

nutrientes orgânicos e inorgânicos são recicla-

dos. Além disso, listam processos alternativos 

como propostas atuais: recuperação de terras, 

horticultura e paisagismo, silvicultura, processo 

industrial, recuperação de energia e de recursos. 

No Brasil, as alternativas de aproveitamento do 

lodo ainda são pouco utilizadas e a destinação mais 

comum é o aterro sanitário (IWAKI, 2018), mesmo a 

PNRS (BRASIL, 2010) não a recomendando. Outras 

destinações nacionais são a incineração e a utiliza-

Biocarvão a partir de lodos de estações de tratamento de esgoto: Uma revisão
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ção na agricultura como fertilizante, por meio da 

disposição controlada no solo (LAZZARI, 2018).  

 

3 BIOCARVÃO DE LODOS DE ETE 
3.1 O processo de pirólise 

A pirólise é a decomposição termoquímica de 

hidrocarbonetos (ou materiais orgânicos) a 

temperaturas elevadas na ausência de oxigênio 

(MOTASEMI; AFZAL, 2013). Segundo Tôrres Filho 

(2014), esta ocorre devido ao aquecimento em 

uma atmosfera empobrecida de oxigênio, onde 

as substâncias orgânicas de cadeia longa, os po-

límeros de origem biológica ou sintética, quando 

expostas à elevadas temperaturas, fracionam-se 

via craqueamento térmico e reações de conden-

sação, resultando em um balanço energético do 

sistema positivo, devido à maior produção de 

energia que o consumo (FEAM, 2012). 

Nos últimos anos, a pirólise foi desenvolvida como 

uma técnica de tratamento sustentável para lodos 

com diferentes propriedades e fontes, devido ao 

seu potencial de atingir simultaneamente a recu-

peração de energia, a reciclagem de nutrientes, a 

imobilização de metais pesados e a proteção am-

biental (CHEN et al., 2015; WANG et al., 2019). 

Nos processos convencionais de pirólise de bio-

massa, a produção de energia é o principal alvo. No 

que tange à pirólise do lodo de esgoto, o principal 

objetivo é o descarte seguro e econômico do resí-

duo, com a recuperação de energia (óleo, syngas) e 

a recuperação de material (carvão) como benefício 

agregado (CALLEGARI; CAPODAGLIO, 2018).  

Conforme Khiari et al. (2004), o lodo primeiro 

passa por secagem, que é uma reação endotér-

mica onde a água é evaporada; nenhum oxigê-

nio é necessário para essa reação, mas a energia 

deve ser fornecida. Então segue-se a pirólise, 

também uma reação endotérmica (na ordem de 

100 kJ / kg), onde os compostos orgânicos são 

quebrados para moléculas menores:

Orgânica + Energia (atmosfera pobre em O2
) → 

CH
4
 + CO + H

2
 + ... + energia.

As principais frações que são formadas após 

a degradação térmica do lodo em atmosfera 

inerte ou a vácuo são: gasosa, líquida e sólida. 

A proporção das três fases depende de tempe-

ratura, tempo de permanência do reator, pres-

são, turbulência e também das características 

do efluente (FYTILI; ZABANIOTOU, 2008). A taxa 

de aquecimento, a temperatura e o tempo de 

permanência são os principais parâmetros ope-

racionais (SABER; NAKHSHINIEV; YOSHIKAWA, 

2016; ZHANG et al., 2017); classificando a pi-

rólise em lenta, instantânea e rápida, conforme 

detalhado na Tabela 1.  

Tabela 1 - Tipos de pirólise. 

Parâmetros
Tipos de pirólise

Lenta Instantânea Rápida

Temperatura >  400° C 800-1300° C, sob pressão 500 - 1200° C

Taxa de Aquecimento ∆C < 1°C /s ∆C > 1000° C /s 10 < ∆C < 300° C/s

Tempo de residência > 7 min < 0,5 s < 20 s

Produtos (em massa)
35% biochar
35% syngas

30% óleo

60% biochar
40% voláteis

50-70% de bio-óleo
10-30% de biochar
15-20% de syngas

Separação de vapor Geralmente não Sim Sim

Recuperação de calor Geralmente não Geralmente sim Sim

Escape Para a atmosfera, como está, ou 
queimada Controlada Controlada

Geração de energia Da combustão do escapamento De voláteis De syngas

Uso
Países principalmente  em 

desenvolvimento (carvão vegetal)
Aplicabilidade limitada  de substratos

Maximização da produção de biocarvão
Aplicável a uma ampla variedade 

de matérias-primas

 Maximização de bio-óleo
Aplicável a uma ampla variedade de 

matérias primas

Fonte: Adaptado de Callegari; Capodaglio (2018). 
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O produto sólido, composto por carbono e cin-

zas, pode ser usado numa gama de aplicações, 

incluindo na adição ao solo (onde recebe o nome 

de biocarvão). Já os outros produtos da pirólise 

têm um elevado conteúdo energético, podendo 

ser queimados e assim auxiliam termicamente o 

processo endotérmico da pirólise, e o excesso do 

bio-óleo poderá ser utilizado como combustível 

para outras aplicações, depois de conveniente-

mente tratado (NÓBREGA, 2011). É importante 

que o processo seja autossuficiente, do ponto de 

vista energético, para que seja evitado o uso adi-

cional de combustíveis fósseis (XU et al., 2011).

A análise de viabilidade da degradação térmica, 

assim como a estimativa dos valores de energia 

podem ser verificadas a partir do estudo dos pa-

râmetros termodinâmicos de entalpia (∆H), ener-

gia livre de Gibbs (∆G) e entropia (∆S). Em espe-

cífico, a entropia pode refletir o grau de arranjo 

das camadas de carbono no biocarvão (TONG et 

al., 2020). De modo geral, esses parâmetros po-

dem indicar a viabilidade do processo e o favo-

recimento da formação dos produtos (MOREIRA  

et al., 2019).

3.2 Propriedades do Biocarvão de Lodo de ETE 

O biocarvão é um material carbonáceo de gra-

nulosidade fina com elevado teor de carbono or-

gânico e largamente resistente à decomposição 

(mineralização). Ele é produzido pela pirólise de 

resíduos de biomassa e recebe essa designação 

quando é produzido para a aplicação no solo 

com a função de gestão ambiental ou agronô-

mica (LEHMANN; JOSEPH, 2009). Ele é altamente 

poroso, usualmente alcalino e apresenta grande 

área de superfície específica. Cerca de 50% do 

carbono contido na biomassa original pode ser 

retido dentro do biocarvão. Este possui uma for-

te estrutura aromática, e por isso é bioquimica-

mente mais recalcitrante do que muitas outras 

formas de matéria orgânica no solo. A sua oxi-

dação no solo ocorre de forma lenta, o que leva à 

produção de grupos funcionais negativos na sua 

superfície, como o grupo carboxílico e fenólico 

(NÓBREGA, 2011). 

Uma característica que é comum ao biocarvão 

é que ele compreende principalmente as for-

mas aromáticas estáveis do carbono orgânico e, 

comparado ao carbono da matéria-prima que o 

originou, não pode ser prontamente retornado à 

atmosfera como gás carbônico, até mesmo em 

condições ambientais e biológicas favoráveis 

(TRAZZI et al., 2018). 

Conforme Zielińska et al. (2015), os biocarvões 

diferem de um para outro em suas propriedades, 

a depender do tipo de biomassa usada na produ-

ção e das condições de pirólise. A temperatura é 

um dos parâmetros mais importantes do proces-

so e, como consequência, afeta as propriedades 

químicas e físicas. Levando em consideração as 

possibilidades potenciais de uso do biocarvão na 

agricultura, as seguintes propriedades são con-

sideradas mais importantes: composição quími-

ca, área superficial específica e porosidade.  

De acordo com Antunes et al. (2017), a depender 

de suas propriedades físicas e químicas, o bio-

carvão pode ser aplicado para diferentes fins. Por 

exemplo, o biocarvão com macroporos de cerca 

de um mícron possui uma boa capacidade de re-

tenção de água; no entanto, os microporos não 

desempenham um papel relevante no solo e no 

crescimento das plantas, sendo necessárias mais 

pesquisas para entender completamente os me-

canismos químicos e físicos do biocarvão, e as-

sim destiná-lo ao fim mais eficiente. 

3.3 Aplicabilidade do Biocarvão de Lodo de ETE 

Mangrich, Maia e Novotny (2011) ressaltam que 

materiais orgânicos que seriam rapidamente de-

compostos, permitindo a liberação de dióxido de 

carbono (CO
2
) e outros gases responsáveis pelo 

aumento do efeito estufa, são transformados em 
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biocarvão, este que passa por um processo len-

to de degradação, assim produzindo no solo um 

estoque de carbono de longo prazo. É cerca de 

1.500 a 2.000 vezes mais estável do que a maté-

ria orgânica não pirolisada, tendo assim tempos 

de residência no solo de várias centenas a milha-

res de anos (REZENDE et al., 2011). 

O biocarvão de lodo de esgoto contém uma 

fração considerável do carbono contido na sua 

matéria-prima; como a meia-vida do carbono 

em solos é superior a 1.000 anos, indica-se que 

o uso do carvão no solo fará não apenas uma 

contribuição duradoura para suas propriedades 

e qualidade, mas também que o carbono que ele 

contém será removido da atmosfera e seques-

trado no solo por milênios (CALLEGARI; CAPO-

DAGLIO, 2018).

Dentre as suas aplicações, o uso como fertilizante 

se dá em virtude de conter nutrientes importan-

tes para o crescimento das plantas, como fósfo-

ro, nitrogênio, potássio e pequenas quantidades 

de micronutrientes (ANTUNES et al. 2017). O uso 

na alteração do solo tem sido proposto como um 

dos melhores métodos de mitigação das mudan-

ças climáticas pelo sequestro de carbono no solo 

(ZIELIŃSKA et al., 2015). 

O mecanismo do sequestro de carbono nos solos 

por meio do biocarvão decorre de sua estabilida-

de química. O biocarvão apresenta uma estrutu-

ra interna estável, semelhante ao grafite, e uma 

estrutura periférica reativa, devido à presença de 

diferentes grupos químicos capazes de se ligar a 

substâncias orgânicas, à água e a elementos quí-

micos que atuam como nutrientes para as plan-

tas (MANGRICH; MAIA; NOVOTNY, 2011).  

Outras possibilidades de usos com base em Cal-

legari; Capodaglio (2018): na produção de ener-

gia, na remediação de solos, no tratamento de 

água e esgoto, para produção de carvão ativado 

e de catalisador, como adsorvente de gás, e em 

sistemas de célula de combustível.  

Lu et al. (2013) citaram que o uso do biocarvão no 

solo aumenta a sua condutividade elétrica e pode 

efetivamente remover metais pesados e poluen-

tes orgânicos tanto do solo como de águas con-

taminadas. Produzido a baixas temperaturas, é 

adequado para usos agrícolas, enquanto tempe-

raturas mais altas podem melhorar sua porosida-

de e, assim, aumentar sua eficácia na adsorção de 

contaminantes nos solos (AGRAFIOTI et al., 2013). 

3.3.1 Estudos desenvolvidos sobre produção e 
análise do Biocarvão de Lodo de ETE  

Em nível nacional, foram observados diversos es-

tudos desenvolvidos dentro da temática biocar-

vão de lodo de ETE, a maioria em caráter experi-

mental (Tabela 2).  

Tabela 2 - Trabalhos desenvolvidos em nível nacional sobre biocarvão de lodo de esgoto.

Estudos desenvolvidos a nível nacional Autores

Efeito do lodo de esgoto e do biochar de lodo de esgoto no crescimento inicial de mudas de Erythrina velutina Willd. Araujo , (2016)

Pirólise do lodo de esgoto para obtenção de ecocarvão, sua utilização como material adsorvente de poluentes em meio 
aquoso, e seu potencial uso energético. Madeira (2017)

Avaliação dos efeitos de biocarvões de lodo de esgoto nos atributos químicos do solo e na produção e nutrição mineral de 
plantas de beterraba. Zelaya (2016)

Efeitos residuais da aplicação de biocarvão de lodo de esgoto nos indicadores de fertilidade do solo. Fachini (2018)

Efeitos do biochar de lodo de esgoto no solo e na planta no cultivo de rabanete. Sousa (2015)

Utilização de lodo de esgoto pirolisado como adsorvente de amônio de lixiviado de aterro sanitário. Prado (2018)

Avaliação ambiental e microestrutural de cerâmica vermelha incorporada com lodo de estação de tratamento de esgoto (ETE). Areias (2019)

Agricultura mitigadora de resíduos urbanos: biochar de lodo de esgoto. Figueiredo (2016)

Utilização de lodo de Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário para preparo de biocarvão ativado para remoção de nitrato 
em meio aquoso. Porto; Cuba (2019)

Fonte: Os autores (2020).
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Internacionalmente, pesquisas também vêm 

sendo publicadas sobre esse tema. Zielińska et 

al. (2015), analisando as propriedades do lodo 

de ETE’s da Polônia com sistema de digestão 

anaeróbia e desidratação, na característica do 

biocarvão, verificaram que suas propriedades 

dependem das propriedades do lodo. Agrafioti et 

al. (2013), avaliando o biocarvão de lodo da ETE 

de Chania, concluíram que a pirólise suprimiu a 

liberação de metais, indicando diminuição de 

risco ambiental usando biocarvão como correti-

vo de solo. 

Na China, Lu et al. (2013), com intuito de avaliar 

a influência das fontes de matéria-prima e tem-

peraturas de pirólise nas características da su-

perfície de biocarvão de lodo de ETE, prepararam 

biocarvões a partir de lodos provenientes de três 

ETE’s em Guangzhou. Ao selecionar as condições 

de pirólise relacionadas a diferentes matérias-

-primas, foi possível preparar biocarvão de lodo 

com diferentes níveis de pH e distribuições de 

grupos de superfície de oxigênio com utilidade 

na adaptação da produção de biocarvão à adsor-

ção de contaminantes específicos do solo/água.  

Em estudos desenvolvidos nos Estados Unidos da 

América por Gonzaga et al. (2018), foram avalia-

dos os efeitos de diferentes doses de biocarvão 

de lodo de esgoto no crescimento e característi-

cas morfológicas de mudas de eucalipto, melho-

rando assim o crescimento e as características 

morfológicas das plantas. Já Silva et al. (2017) 

perceberam o potencial do biocarvão de melho-

rar o processo de produção de mudas de espé-

cies florestais em viveiro e de reduzir os riscos 

ambientais associados ao uso de lodo de esgoto. 

Na Austrália Hossain et al. (2010) utilizaram o 

lodo de uma ETE em Sydney para produção de 

biocarvão; sua aplicação melhorou a produção 

de tomate cereja em 64% acima das condições 

de solo controle, sendo justificado pelo efeito 

combinado do aumento da disponibilidade de 

nutrientes e melhoria das condições químicas do 

solo. A condutividade elétrica do solo também 

aumentou e foi detectada bioacumulação insig-

nificante de metais traço nas frutas produzidas 

usando o biocarvão (abaixo das concentrações 

máximas permitidas para segurança alimentar, 

padrões australianos). Perceberam que a utili-

zação do biocarvão como corretivo de solo tem 

potencial de fornecer uma opção viável para a 

recuperação de nutrientes e sequestro de carbo-

no nos solos e de melhorar a prática de gerencia-

mento de lodo.  

Tomczyk et al. (2020) revelaram que a utilização 

do biocarvão não só resultou em menor acúmu-

lo de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(PAHs) no solo como também reduziu sua biodis-

ponibilidade, no que diz respeito aos PAHs muta-

gênicos e carcinogênicos, em comparação com o 

lodo de esgoto. A persistência de PAH é determi-

nada principalmente pelo tipo de lodo a partir do 

qual o biocarvão foi produzido. Nos testes eco-

toxicológicos desenvolvidos, foi verificado que a 

toxicidade do biocarvão foi inferior à do lodo.  

Com intuito de explorar a viabilidade do biocar-

vão como catalisador para reações de redução de 

oxigênio em células de combustível microbiana 

(MFC), Yuan et al. (2013) utilizaram lodo coletado 

na ETE Liede, Guangzhou, China. Os resultados 

mostraram que o cátodo de biocarvão apresen-

tou capacidade catalítica comparável ao cata-

lisador à base de platina (comumente utilizado, 

porém de elevado custo) em um MFC, concluin-

do, assim, que o biocarvão de lodo pode ser uma 

alternativa potencial à platina em MFC. 

Xiang et al. (2020) constataram, ao realizar uma 

revisão bibliográfica, que na China a utilização do 

biocarvão foi resumida à aplicação deste no trata-

mento de águas residuais, incluindo águas residu-

ais industriais, municipais, agrícolas e pluviais. Os 

autores concluíram que a tecnologia representa 

uma solução nova, econômica e ecologicamente 
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correta para o tratamento dessas águas, e que 

o potencial do biocarvão para a remoção de po-

luentes foi certificado em laboratório; já sua apli-

cação prática requer maiores investigações.  

Em uma outra pesquisa de revisão, Panahi et al. 

(2020) discorreram sobre a engenharia do bio-

carvão (matéria-prima geral), versando sobre 

sua otimização para aplicabilidade eficiente na 

agricultura sustentável e na remediação da po-

luição. Os autores recomendaram estudos cuida-

dosos sobre as propriedades físico-químicas do 

biocarvão, sendo necessária a realização de aná-

lise técnico-econômica para verificar sua sus-

tentabilidade e estudos específicos, a depender 

de cada aplicação, e com base no tipo de maté-

ria-prima utilizada na fabricação. Já Wang; Wang 

(2019) analisaram diversos estudos e concluíram 

que o biocarvão mostra ampla perspectiva na 

promoção da sustentabilidade ambiental, mas, 

ainda assim, recomendaram mais experimentos 

in situ para elucidar o efeito real do biocarvão no 

meio ambiente, antes de suas aplicações em lar-

ga escala e para a aplicação industrial. 

3.4 Aspectos econômicos da produção e 
utilização do Biocarvão de Lodo de ETE’s

O custo de aplicação e incorporação de biocar-

vão no solo será rentável até um valor de $170/

ha, proporcionando um aumento de produtivi-

dade em torno de 10% durante doze anos (BLA-

CKWELL et al., 2010; TRAZZI et al., 2018). Trazzi 

et al. (2018), estudando biocarvão de resíduos 

florestais, afirmaram que os projetos com o uso 

do biocarvão serão mais rentáveis quando existir 

um mercado de carbono mais consolidado. 

Em relação ao biocarvão de lodo de esgoto, Sin-

gh et al. (2020) ponderam o custo de produção 

como um fator significativo tanto para o marke-

ting como para aplicação do produto, e a escas-

sez desses dados dificulta a ampla aceitação pelo 

público. Em casos onde o biocarvão for o único 

produto, a receita deve cobrir as despesas ope-

racionais, incluindo custos de matéria-prima, 

produção, transporte, manutenção, trabalho, 

armazenamento, distribuição, regeneração e ou-

tros para garantir viabilidade do negócio a prazo.  

O preço de mercado estimado para biocarvão de 

lodo de esgoto é de aproximadamente US$ 246 

/ tonelada, o que é significativamente seis vezes 

menor do que o custo (US$ 1.500 / tonelada) de 

carvão ativado comercialmente disponível, devi-

do a ser oriundo de recursos residuais (CALLEGA-

RI; CAPODAGLIO, 2018). 

O benefício intangível vital e sustentável do 

biocarvão de lodo de esgoto é a prevenção dos 

custos de tratamento, transporte e disposi-

ção em aterro de bio-resíduos, com o potencial 

dano ambiental (BARRY et al., 2019; SINGH et al., 

2020). Além disso, a produção do biocarvão pos-

sibilita a valorização comercial desses resíduos 

biodegradáveis e sua reintrodução na cadeia 

produtiva, o que estaria de acordo com os pre-

ceitos da economia circular (LIMA et al., 2020).

Dentro de um ciclo de economia circular baseado 

em águas residuais, o biocarvão é um material 

muito valioso, com várias saídas interessantes 

possíveis, que precisam de uma avaliação mais 

cuidadosa além das aplicações atualmente co-

nhecidas. A padronização e a  certificação das 

características dos produtos finais são as chaves 

para uma implementação bem-sucedida da eco-

nomia circular. A descentralização da produção 

a partir de fontes locais de matéria-prima seria a 

forma mais lógica e eficaz de implementar uma 

economia circular eficiente baseada em biocar-

vão. Esses sistemas se beneficiariam de carac-

terísticas de matéria-prima mais homogêneas 

e da possibilidade de definir e projetar de forma 

personalizada as características de produtos fi-

nais exigidas de acordo com as aplicações locais, 

e minimizar o impacto ambiental adicional (BO-

LOGNESI et al., 2019).
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Marazza et al. (2019), pesquisando um novo pro-

cesso termoquímico em uma ETE real com intui-

to de propor uma metodologia replicável em ou-

tras ETE, com a tecnologia de um reator parafuso 

de pirólise intermediário aprimorado com um 

processo de reforma, conhecido como Reforma 

Termocatalítica (TCR), capaz de converter o lodo 

de esgoto em transportadores de energia e a re-

cuperação de substâncias orgânicas na forma de 

carvão vegetal (biocarvão), verificaram em suas 

primeiras estimativas que os custos de capital e 

de funcionamento do sistema são menores do 

que o custo de descarte do material não tratado.

Logo, percebe-se que o biocarvão tem potencial 

econômico comercial aliado a uma política sus-

tentável, mas para sua efetivação são necessá-

rios ainda estudos mais aprofundados tanto na 

linha de propostas de metodologias para sua 

produção e direcionamento de utilizações como 

também de análises críticas minuciosas sobre 

todos os percalços envolvidos no sistema de pro-

dução e posterior aplicação, além de incentivos 

governamentais.

3.5 Prós e contras da utilização do Lodo de ETE 
para produção e aplicação de Biocarvão

Em consonância com Matułtík; Hnátková; Kočí 

(2020), pelo fato de existir muitas possibilida-

des de produção de biocarvão, surgem duas ver-

tentes: possibilitar projetar apenas as condições 

corretas para a aplicação desejada, e dificultar a 

transferência de tecnologia e industrialização.  

Estudos mostram perspectivas vantajosas no 

tocante à utilização dessa tecnologia. Todavia, 

também já foram observados desafios a serem 

enfrentados na produção do biocarvão de lodo 

de ETE, como  a desidratação do lodo devido ao 

grande conteúdo de água; a seleção da matéria-

-prima e os parâmetros do processo (SINGH et al., 

2020); as condições ideais de produção precisam 

ser encontradas experimentalmente para cada 

matéria-prima/aplicação (MATUSTÍK; HNÁTKOVÁ; 

KOčÍ, 2020); algumas limitações foram observa-

das em regiões temperadas, como os efeitos be-

néficos do biocarvão serem específicos para cada 

solo, sendo que o efeito na produtividade agrícola 

pode ser diferente a depender da cultura e porque 

a capacidade de adsorção de poluentes pode ser 

seletiva (KAVITHA et al., 2018). 

Dentre as vantagens: risco de lixiviação de me-

tais nas cinzas de pirólise é menor do que nas de 

incineração (GASCÓ et al., 2005); possibilidade 

de recuperação de recursos (YANG et al., 2020); 

destruição de patógenos; diminuição da disponi-

bilidade de poluentes orgânicos e de metais pe-

sados; aumento da estabilidade de carbono (AN-

TUNES et al., 2017); a pirólise é uma das rotas de 

bioconversão mais importantes para converter 

lodo em produtos de valor agregado (MOTASEMI; 

AFZAL, 2013); e o biocarvão  é um dos produtos 

finais mais interessantes em uma economia cir-

cular baseada em efluentes, fato comprovado 

pela multiplicidade de seus possíveis usos em di-

versas aplicações (BOLOGNESI et al., 2019).  

Devido ao lodo de esgoto ser um material hete-

rogêneo, tentar generalizar conclusões relacio-

nadas ao biocarvão baseando-se nos resultados 

de apenas um ou alguns tipos de lodo pode levar 

a suposições erradas.  Embora exista alguma li-

teratura relativa à avaliação de carvões produzi-

dos a partir de lodo de esgoto de propriedades 

variadas, ainda não existem metodologias sis-

temáticas de investigação prática das proprie-

dades físico-químicas dos carvões (CALLEGARI; 

CAPODAGLIO 2018). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A utilização do lodo de ETE para fabricação do 

biocarvão por meio da pirólise vem sendo estu-

dada no Brasil e no mundo com intuito de sanar 

o problema de disposição final do lodo de forma 
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ambientalmente adequada, recuperando os nu-

trientes que seriam perdidos por uma destinação 

não benéfica. Em acréscimo, o biocarvão pode 

ser utilizado para aumentar a produtividade de 

culturas agrícolas e florestais, na remediação e 

restauração de solos, como adsorvente de po-

luentes, dentre outros fins.  

A maioria dos estudos mostrou que apesar de 

haver várias vantagens já cientificamente com-

provadas, é necessário um amadurecimento da 

tecnologia para responder algumas lacunas ain-

da existentes e garantir seguridade. 

Evidenciou-se que o biocarvão pode ser pro-

duzido a partir de diversas matérias-primas e, 

mesmo considerando apenas o proveniente do 

lodo, o desenvolvimento de uma metodologia 

comum torna-se difícil, tanto pela diversidade 

de lodos existentes como por alguns fatores do 

processo interferirem na qualidade final do bio-

carvão. Por outro lado, permite a fabricação de 

um produto com características otimizadas a 

partir do fim pretendido.

A presente pesquisa fez um recorte sobre os 

estudos relacionados ao biocarvão de lodos de 

ETE’s e, não sendo possível aprofundar todas 

as questões interligadas no contexto, suge-

re como possibilidades de trabalhos futuros: 

propostas de metodologias de produção de 

biocarvão de lodos de ETES, bem como a ava-

liação de sua viabilidade técnica e econômica 

com base na sustentabilidade. 

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
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