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Resumo
A presente pesquisa teve como objetivo avaliar as características do biocarvão produzido a partir do lodo 

da Estação de Tratamento de Esgoto do Vinhais (São Luís-MA), visando a possível  uso agrícola. A produção 

de biocarvões foi realizada a partir da pirólise de lodo bruto seco e de amostras higienizadas com hidróxido 

de cálcio a dosagem de 50%, submetidos a temperaturas de 300°C e 350°C. Os biocarvões foram caracteri-

zados por análises físico-químicas e morfológicas a partir da identificação do teor de cinzas, condutividade 

elétrica, Microscopia de Varredura Eletrônica (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). O potencial 

de fertilidade foi identificado pelas variáveis: pH em água, carbono orgânico, matéria orgânica, nitrogênio, 

fósforo e potássio. Após o estudo, observou-se que os rendimentos mássicos do biocarvão foram maiores 

que outros produtos formados durante a pirólise. A análise morfológica identificou aumento da porosidade 

mediante aumento da temperatura. Quanto à composição química, foi possível constatar elementos como: 

carbono (C), oxigênio (O), magnésio (Mg), cálcio (Ca) e potássio (K). De modo geral, os biocarvões produzidos 

nesta pesquisa possuem concentrações de substâncias fertilizantes, que podem ser usados como biossólidos 

em solos agricultáveis. Neste contexto, o biocarvão com Ca(OH)2
 a 50% submetido ao craqueamento a 300º 

C apresentou melhor potencial de uso na agricultura quando se consideraram as variáveis analisadas, sendo 

necessárias mais pesquisas que avaliem o uso desses biocarvões em culturas de importância econômica.
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Abstract
This research aimed to evaluate the characteristics of biochar produced from the sludge of the Vinhais Sewage 

Treatment Plant (São Luís-MA), aiming at possible agricultural use. Biochares were produced from pyrolysis of dry 

raw sludge and samples sanitized with 50% calcium hydroxide, submitted to temperatures of 300 ° C and 350 ° C. 

Biochares were characterized by physicochemical and morphological analyzes from the identification of ash con-

tent, electrical conductivity, MEV and EDS. The fertility potential was identified by the variables: pH in water, organic 

carbon, organic matter, nitrogen, phosphorus and potassium. After the study, it was observed that biochar mass 

yields were higher than other products formed during pyrolysis. Morphological analysis identified increased poros-
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1 INTRODUÇÃO
Moradias, indústrias e hospitais, entre outros, 

são pontos geradores de resíduos em diferentes 

quantidades e características. Nesse contexto, as 

atividades antrópicas têm produzido  resíduos de 

forma desenfreada. Isso tem gerado uma diver-

sidade de conflitos de ordem econômica, social e 

ambiental, já que a disposição inadequada des-

ses resíduos pode ocasionar esgotamento dos 

recursos naturais e impactar grandes áreas.

Diante dessa problemática, os setores da econo-

mia têm buscado desenvolver suas atividades de 

forma sustentável e promover alternativas por 

meio do desenvolvimento e da implementação 

de tecnologias de aproveitamento de resíduos 

que diminuam o impacto sobre os recursos natu-

rais e para que haja um destino ambientalmente 

adequado para os mesmos (ZELAYA, 2016).

Entre esses resíduos, pode-se destacar os lodos 

de esgoto, que são os resíduos de maior volume 

gerado durante os processos de tratamento de 

efluentes e apresentam características capazes 

de gerar potencial poluição ambiental se não fo-

rem destinados corretamente. Quando estes são 

tratados e processados, são chamados de bios-

sólido (BRADY & WEIL, 2012; CALDEIRA et al., 

2014; RIGO et al., 2014).

Entre as opções disponíveis de tratamento des-

tacam-se: a incineração, a deposição oceânica, 

deposição florestal e a utilização agrícola como 

fertilizante. Porém a destinação mais utilizada 

de descarte deste lodo é o aterro ou incineração, 

onerando ainda mais o tratamento do efluen-

te. Também existe a possibilidade de ser usado 

como adubo orgânico, evitando os gastos  com 

as destinações e tratamentos anteriores, pas-

sando a ser uma fonte de renda a mais com a 

venda do adubo.

Além disso, a utilização do lodo na agricultura é 

considerada bastante promissora, já que  auxilia 

no crescimento vegetativo apresentando um po-

tencial enorme. Cerca de 40 a 80% do seu peso 

é composto por matéria orgânica proveniente de 

excremento humano, que contém uma comple-

xa mistura de carboidrato, gorduras, proteínas, 

aminoácido, açúcares, celulose, ácidos graxos, 

além de outros elementos (RIGO et al., 2014; 

LEVY et al., 2017).

Por ser um material rico em matéria orgânica, 

é utilizado como fertilizante orgânico compos-

to, regulamentado pelo Decreto nº 4.954/2004 

e limitado pelas Resoluções no 375/2006, 

380/2006 e 481/2017 (CONAMA, 2006; CONA-

MA, CONAMA,2017) e pelas Instruções

Normativas da Secretaria de Defesa Agrope-

cuária número 7 de 2016 e 25 de 2009 (MAPA, 

2009; MAPA, 2016). Toda essa legislação vigente 

possibilita o uso do lodo de esgoto na agricultu-

ra como fertilizante orgânico, condicionador de 

solo ou substrato, desde que esteja de acordo 

com as concentrações máximas de metais pesa-

dos, patógenos nocivos à saúde humana, animal 

e vegetal (PEREIRA, 2013; ONOFRE et al. 2015).

Uma das alternativas para obedecer tais exigên-

cias é a transformação do lodo de esgoto em 
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ity by increasing temperature. Regarding the chemical composition, it was possible to verify elements such as C, O, 

Mg, Ca and K. In general, the biocarbons produced in this research have concentrations of fertilizing substances, 

which can be used as biosolids in arable soils. In this context, the 50% Ca (OH) 2 biochar subjected to 300 ° C crack-

ing presented better potential for use in agriculture when considering the variables analyzed, and further research 

is needed to evaluate the use of these biochars in economically important crops..
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biocarvão ou biochar, que é um material sólido 

com possível utilização como condicionador do 

solo e fonte de nutrientes para plantas e obtido 

por meio da conversão termoquímica de diversas 

biomassas (matérias-primas) na ausência ou em 

atmosfera pobre em oxigênio (SOUSA, 2015).

O biocarvão vem sendo utilizado em diversos es-

tudos, que apontam aumento na produtividade 

de culturas, diminuição de emissões de gases de 

efeito estufa, aumento nas quantidades de carbo-

no orgânico do solo, capacidade de retenção de 

água, capacidade de permuta catiônica, mudança 

do pH do solo e ecologia microbiana e adsorção 

de poluentes em meio aquoso, quando este é apli-

cado e incorporado ao solo. Além de proporcionar 

uma destinação mais adequada, destacando o 

grande potencial de seu uso na agricultura (HOS-

SAIN et al., 2010; ZHANG et al., 2012).

Conhecendo o potencial do lodo de ETE para ser 

utilizado como biocarvão na agricultura, esta pes-

quisa se justifica por sugerir uma opção de desti-

nação para o resíduo produzido nas Estações de 

Tratamento de Esgoto do Vinhais, São Luís - MA.

2 OBJETIVOS
Analisar as características do biocarvão produzido 

a partir do lodo da Estação de Tratamento de Es-

goto do município de São Luís-MA (ETE Vinhais), 

visando ao uso agrícola como destinação final.

3 MATERIAIS  E MÉTODOS
3.1 Coleta, armazenamento e preparação  
das amostras

As amostras de lodo desidratado foram coleta-

das na ETE multifamiliar Vinhais na cidade de 

São Luis - MA. A coleta foi realizada diretamente 

das caçambas do sistema dedesidratação meca-

nizada. Nesse procedimento, 45 kg de lodo foram 

armazenados em recipientes plásticos e encami-

nhados até o Laboratório Multiusuário de Trata-

bilidade de Águas (GESA/LAMAG) da Faculdade 

de Engenharia Sanitária (FAESA/UFPA).

Após coleta, a amostra de lodo passou pelos pro-

cessos de secagem térmica, pesagem, desagrega-

mento e higienização com 50% de Ca(OH)2. Em 

seguida, os lodos higienizados e bruto foram sub-

metidos ao craqueamento térmico em forno mulha 

a 300°C e 350°C, conforme descrito na Tabela 1.

Jardim FG, Almeida HS

Tabela 1 - Parâmetros operacionais dos experimentos realizados em unidade de bancada

Experimentos Craqueamento Dosagem de Ca(OH)2
(%)

Tempo Reacional
(h)

Temperatura (ºC)
Craqueamento

E1 Térmico ------ 57 min 300°C

E2 Térmico ------- 1h e 02 min 350°C

E3 Térmico Catalítico 50% 1h e 02 min 350°C

E4 Térmico Catalítico 50% 57 min 300°C

3.2 Caracterização das amostras dos 
biocarvões

Logo após a realização do craqueamento térmi-

co em escala de bancada, as amostras de biocar-

vão passaram pelo processo de caracterização a 

partir da análise das seguintes variáveis: Teor de 

Cinzas, Condutividade elétrica, Fertilidade, Mor-

fologia e Metais Pesados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste item, são apresentados e discutidos os resul-

tados experimentais do processo de craqueamento 

térmico e térmico catalítico das amostras de lodo 

bruto e lodo impregnado com Ca(OH)2 a 50%, am-

bos submetidos a temperatura de 300°C e 350°C, 

bem como os resultados referentes à caracteriza-

ção físico-química dos biocarvões obtidos.
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35

4.1 Rendimentos gravimétrico do biocarvão

Esse cálculo permitiu identificar o rendimento de 

cada subproduto produzido na pirólise do lodo: 

Biocarvão, Produto Líquido Orgânico e Biogás. O 

biocarvão foi o produto com maior  rendimento 

quando comparado com os demais, conforme 

identificado na Tabela 2.

Tabela 2 - Massa e rendimento dos produtos da pirólise do lodo bruto e lodo higienizado

Tipo de lodo Lodo bruto seco Lodo Higienizado com Ca (OH)2 50%

Experimentos E1 E2 E3 E4

Temperatura (ºC) 300 350 350 300

Parâmetros Massa  
(g) n

g
% Massa  

(g) n
g
% Massa  

(g) n
g
% Massa 

(g) n
g
%

Massa total de lodo 40,06 100% 40,08 100% 40,46 100% 40,9 100%

Massa PLO total 5,35 13,35% 3,81 9,51% 0,42 1,04% 1,03 2,52%

PLO fase oleosa 0,76 1,90% 1,76 4,39% 0 0,00% 0 0,00%

PLO fase aquosa 4,59 11,46% 2,05 5,11% 0,42 1,04% 1,03 2,52%

Massa coque 31,17 77,81% 28,89 72,08% 35,43 87,57% 36,46 89,14%

Massa do gás 3,54 8,84% 7,38 18,41% 4,61 11,39% 3,41 8,34%

Os rendimentos mássicos do biocarvão obtidos 

nas pirólises foram maiores nos experimentos 

com taxas de aquecimento menores, conforme 

apresentado na Tabela 3. Com o aumento da tem-

peratura, o rendimento do biocarvão diminuiu 

mais de 2% no experimento, utilizando lodo bruto 

e mais de 5% no experimento de lodo higienizado.

A redução no rendimento de sólidos com o au-

mento da temperatura pode ser atribuída à vo-

latilização dos compostos orgânicos sólidos (hi-

drocarbonetos, ácidos húmicos, proteínas) e à 

gaseificação parcial de resíduos carbonosos no 

biocarvão (PEDROZA et al., 2017). Já temperaturas 

e taxas de aquecimento mais baixas levam à de-

composição incompleta da biomassa, conduzindo 

a uma quantidade maior de sólido não pirolizado.

4.2 Análises de teor de cinzas, condutividade 
elétrica (C.E) e ph nos biocarvões

Na análise do teor de cinzas, foram identificados 

os teores maiores nos experimentos submetidos 

à temperatura de 350 ºC durante o craqueamen-

to. Além disso, foi obtida maior quantidade de 

cinzas nos biocarvões higienizados quando com-

parada com a de lodo bruto. Na Tabela 3 é possí-

vel identificar os resultados de cinzas, conduti-

vidade elétrica e pH de cada amostra analisada.

Tabela 3 - Teor de cinzas, condutividade elétrica e pH do biocarvão produzidos.

Experimento Temperatura Amostras Cinzas C.E pH

E1 300 ºC Bruto 55,50% 414 6,57

E2 350 ºC Bruto 62,50% 328 6,8

E3 350 ºC Higienizado com 
Ca(OH)

2
 50% 81% 3,1 12,33

E4 300 ºC Higienizado com 
Ca(OH)2

 50% 78,50 % 3,6 12,27

A condutividade elétrica  é usada para estimar 

o total de sais dissolvidos na amostra, que são 

importantes para o uso agrícola do biocarvão, 

pois materiais com alta salinidade  devem ser 

aplicados em doses controladas de modo a evi-

tar potencial toxidez para as plantas (SONG et al., 
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2012). Em relação a esse parâmetro, os biocar-

vões apresentaram uma grande diferença entre 

a condutividade do biocarvão produzido de lodo 

bruto e lodo higienizado.

Rehrah et al. (2014) afirmam que a temperatura 

afeta ainda outras propriedades do biocarvão, 

como o pH, que sofre aumento mediante eleva-

ção da temperatura de pirólise (tp). Essa tendên-

cia foi verificada na pesquisa de forma reduzida, 

já que a variação da temperatura de pirólise nos 

experimentos foi de apenas 50°C. O pH dos bio-

carvões de lodo bruto foi identificado como neu-

tro; já o pH dos biocarvões higienizados apresen-

taram-se alcalinos em função de a biomassa do 

lodo ter passado por um processo de alcaliniza-

ção com Ca(OH)2
.

4.3 Fertilidade nos biocarvões

Durante a realização dos experimentos foi pos-

sível notar uma perda de carbono e matéria or-

gânica com o aumento da temperatura de cra-

queamento conforme evidenciado na Tabela 4, 

confirmando que há uma grande transformação 

da matéria orgânica presente no lodo em produ-

to líquido condensado durante o processo; as-

sim, os biocarvões ficam com teores mais baixos 

de carbono e matéria orgânica.

Tabela 4 - Potencial de fertilidade nas amostras de biocarvões

Especificações Elementos (g/Kg)

Amostras Temperatura K Na P N C M.O

Bruto 300 ºC 3,43 16,16 13,8 37,47 198,43 342,29

Bruto 350 ºC 3,02 11,22 11,87 30,01 157,54 271,76

Higienizado
Ca(OH)

2
 50% 350 ºC 3,22 13,01 11,04 7,11 32,42 55,92

Higienizado
Ca(OH)

2
 50% 300 ºC 0,52 0,57 1,85 9,42 66,89 115,39

Ainda observando os valores da Tabela 4, pode- 

se perceber que as concentrações de  fósforo (P), 

potássio (K), sódio (Na) e nitrogênio (N) sofreram 

reduções no biocarvão de lodo  bruto mediante 

o aumento da temperatura de pirólise. Isso não 

ocorreu no biocarvão de lodos  higienizados, que 

apresentou concentrações menores nos biocar-

vões obtidos a 300°C quando  comparados aos 

obtidos a 350°C, com exceção do nitrogênio, em 

que a concentração foi maior.

Nos biocarvões obtidos a 300° C, identificaram-se 

maiores concentrações de N, P, K e Na  nas amostras 

de lodo bruto. Já nos biocarvões obtidos a 350°C, as 

concentrações de K e P apresentaram valores bem 

próximos para os dois tipos de lodo (bruto e higie-

nizado), além de alcançar concentrações maiores 

de N e menores de Na no lodo bruto em compara-

ção ao lodo higienizado.

4.4 Metais pesados no lodo de esgoto

uma preocupação na produção de carvões a par-

tir de lodos biológicos é a possível liberação de 

metais durante seu uso. Para que o lodo seja apli-

cado na agricultura, há normas que estabelecem 

as concentrações máximas permitidas de metais 

pesados no lodo e o teor máximo acumulado no 

solo, sendo necessário planejar e monitorar essa 

incorporação na agricultura.

No biocarvão produzido, foram detectados os 

metais pesados cádmio (Cd), chumbo (Pb), co-

bre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni) e zinco (Zn). A 

maioria das concentrações está dentro do  li-

mite estabelecidos pela resolução CONAMA 

375 de 2006 (BRASIL, 2006), tanto os bio-

carvões de lodo bruto como os tratados com  

Ca(OH)₂ 50% nas temperaturas 300º e 350ºC. 

Jardim FG, Almeida HS
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Exceto a concentração de zinco que ultrapassou 

os limites de 2.800 mg/Kg, estabelecido na le-

gislação (Tabela 5). Essa concentração elevada 

do Zinco de forma isolada em relação aos ou-

tros metais deve ser melhor investigada, devido 

a possível contaminação da amostra durante 

os ensaios pela utilização de equipamentos ou 

utensílios contaminados.

Tabela 5 - Concentração de Cd, Pb, Cu, Cr, Ni e Zn nos biocarvões.

Especificação do biocarvão Concentração dos metais em mg/Kg

Temperatura Tipo de amostra Cd Pb Cu Cr Ni Zn

300 Bruto 4,7 32,84 770,6 182,1 115,24 14838,66

350 Bruto 5,22 27,73 774,12 160,3 118,44 14589,13

300 Higienizado
Ca(OH)

2
 50% 6,55 13,01 11,04 7,11 32,42 55,92

350 Higienizado
Ca(OH)2

 50% 7,37 18,97 182,26 45,9 73,83 4288,68

4.5 Determinação morfológica dos biocarvões

A produção do biocarvão via pirólise aumen-

tou substancialmente a porosidade do material, 

principalmente nos biocarvões que foram higie-

nizados com Ca(OH)₂ 50% tanto a 300ºC como a 

350ºC, que apresentaram uma morfologia mais 

arredondada, gradativa redução das dimensões 

das partículas do biocarvão e aumento da poro-

sidade na superfície. Também se observou que 

no biocarvão de lodo bruto a 300ºC existem par-

tículas com maior granulometria,  apresentan-

do também algumas regiões parcialmente lisas, 

uniformes e com uma quantidade menor de po-

ros. Já o biocarvão de lodo bruto obtido a 350ºC 

apresentou partículas com morfologia mais irre-

gular (Fig. 4 e 5)

 

Figura 1 - A1 - Microscopia do carvão de lodo bruto produzido a 300 º C; A 
2 - Microscopia do carvão de lodo bruto produzido a 350 º C;
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Figura 2 - A3 - Microscopia do carvão de lodo higienizado com Ca(OH)₂ 50% e produzido a 300ºC;  
A4 - Microscopia do carvão de lodo higienizado com Ca(OH)₂ 50% e produzido a 350ºC.

Nos espectros obtidos por meio do ensaio de 

EDS, foram encontradas bandas referentes aos 

seguintes elementos: C, O, Si, Ca, O, K, Ti, Fe, Zn, 

Mg, Al, Si, S, P e Cu, como ilustrado nas Fig. 3 a 6.
 

Figura 3 - Espectro do carvão de lodo bruto em temperatura de 300°C 

Figura 4 - Espectro do carvão de lodo bruto em temperatura de 350°C 

Figura 5 - Espectro do carvão de lodo higienizado Ca(OH)₂ 50% em temperatura de 300°C.

Jardim FG, Almeida HS
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Figura 6 - Espectro do carvão de lodo higienizado com Ca(OH)₂ 50% em temperatura de 350°C.

Nos resultados das amostras de biocarvões é 

possível identificar a presença constante de car-

bono, oxigênio e cálcio. O elemento cálcio esteve 

presente nas quatro amostras, com perceptível 

aumento nas amostras 3 e 4, que sofreram im-

pregnação com a cal hidratada.

5 CONCLUSÕES
Considerando a metodologia, os aspectos ex-

perimentais e os resultados das caracterizações 

físico-químicas dos biocarvões de lodo obtidos 

neste trabalho, é possível afirmar que houve re-

sultados distintos encontrados nas amostras de 

LE bruto e higienizado quando submetidos ao 

tratamento térmico via pirólise.

A análise da fertilidade nas amostras obteve re-

sultados favoráveis na quantidade de Carbono 

Orgânico e Matéria Orgânica em comparação a 

outras pesquisas publicadas. Os teores de N, K, 

Na e P também foram elevados, potencializando 

o seu uso no solo. No entanto, houve uma perda 

de carbono e matéria orgânica com o aumento 

da temperatura de craqueamento, confirmando 

que há uma grande transformação da matéria 

orgânica presente no lodo em produto líquido 

condensado durante o processo, assim os bio-

carvões ficam com teores mais baixos de carbo-

no e matéria orgânica.

Quanto à caracterização morfológica, é percep-

tível que a produção do biocarvão via pirólise 

aumentou a porosidade do material, que por sua 

vez está associada às propriedades de retenção 

de água e adsorção de nutrientes.

Com base na resolução CONAMA nº375/2006, 

os biocarvões higienizados com cal hidratado 

são considerados mais apropriados para uso 

no solo por apresentarem pH alcalino acima de 

12,00, resultados estes obtidos nos experimen-

tos 3 e 4 (E3 e E4).

Quanto aos metais pesados, os biocarvões trata-

dos apresentaram concentrações inferiores aos 

limites estabelecidos pela legislação (CONAMA 

nº375/2006) para os elementos: Cd, Pb, Cu, Cr e 

Ni. Com destaque para o biocarvão higienizado 

na dosagem de 50% de Ca(OH)₂ a temperatura 

de 300 ºC, por ter as médias mais baixas de teo-

res de substâncias inorgânicas.

No entanto, o elemento Zinco ultrapassou o li-

mite da legislação devido a uma possível conta-

minação da amostra de origem desconhecida. 

Apesar disso, existem métodos de tratamento 

que atuam na redução ou extração dos metais 

em excesso, o que torna possível a aplicação do 

biocarvão no solo pós-tratamento, sempre con-

siderando o tipo de cultura e a forma de intera-

ção do metal pesado com o solo.

Na análise dos experimentos realizados, é pos-

sível constatar que o biocarvão com Ca (OH)₂ a 
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50% e produzido a temperatura de 300 ºC apre-

senta melhor potencial de uso agrícola, desde 

que seja realizado um tratamento que reduza a 

concentração do Zn a valores aceitáveis.
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