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SCALCON, A. Desenvolvimento de uma tecnologia alternativa para a desidratação de 

lodos provenientes da biodigestão anaeróbia de resíduos orgânicos domésticos. 88 p. 

2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química). Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná. 

 

RESUMO  

 

Recentes pesquisas têm demonstrado que a fração orgânica dos resíduos sólidos 

domésticos e industriais pode ser tratada por meio dos processos de biodigestão. Nesses 

processos são obtidos dois tipos de produtos, o biogás e o lodo que resulta da 

biodigestão. Este último possui grande potencial de uso como fertilizante, porém, para 

garantir a qualidade deste é necessária a desidratação/secagem do mesmo. Nesse 

contexto o objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de uma tecnologia alternativa 

para a desidratação de lodos provenientes dos processos de biodigestão. Para essa 

finalidade, a metodologia contemplou a realização de seis etapas: 1) estudo para 

identificação de etapas, variáveis e parâmetros relevantes do processo de secagem dos 

lodos; 2) caracterização da fonte geradora de lodos; 3) caracterização qualitativa e 

quantitativa dos lodos; 4) análise dos métodos, processos e das tecnologias 

convencionais para a desidratação de lodos provenientes da biodigestão; 5) 

desenvolvimento/proposição de uma tecnologia alternativa para a desidratação dos 

lodos provenientes da biodigestão; e a 6) construção de um protótipo, testes 

operacionais e análise do desempenho da tecnologia desenvolvida. O resultado foi uma 

tecnologia alternativa com 10 atributos, sendo os mais relevantes a maximização do uso 

da energia solar, do efeito convectivo, dos raios ultravioleta para inativação 

microbiológica, minimizar a influencia das precipitações fluviais, facilidade na 

alimentação e na retirada do lodo desidratado com o máximo da eficiência (redução de 

96% do teor de umidade). Na tecnologia alternativa prevalece um sistema simultâneo de 

filtração e secagem solar cujas características técnicas atendem os requisitos de 

patenteamento (requisito de novidade, atividade inventiva, suficiência descritiva e 

aplicação industrial). 

 

Palavras-chave: desidratação do lodo, secagem solar, biofertilizante. 
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SCALCON, A. Development of an alternative technology for the dehydration of sludge 

from anaerobic digestion of organic domestic waste. 88p. 2014. Dissertation (Master`s 

Degree in Chemical Engineering). Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 

 

ABSTRACT 

 

Recent research has shown that the organic fraction of municipal solid waste and 

industrial can be treated through the process of digestion. These processes produce two 

types of products, biogas and sludge resulting from the digestion. The last one has a 

great potential for use as fertilizer, however, to ensure the quality of the product, is 

necessary a process for dehydration/drying it. In this context, the objective of this work 

was the development of an alternative technology for dewatering sludge from the 

digestion process. For this purpose, the methodology included conducting seven steps: 

1) study to identify relevant variables, steps and parameters of the drying process of 

sludge; 2) characterization of the source of sludge; 3) qualitative and quantitative 

characterization of sludge; 4) analysis of the conventional methods, processes and 

technologies to dewatering sludge from digestion ; 5) develop/propose an alternative 

technology for the dehydration of sludge from the digestion; 6) building a prototype and 

operational tests/performance to analysis of the developed technology. The result of the 

study was an alternative technology with 10 attributes, the most relevant being the 

maximization of the use of solar energy, the convective effect of ultraviolet rays to 

microbiological inactivation, minimizing the influence of rainfall, ease of feeding and 

pullout of dewatered sludge with maximum efficiency (reduction of 96% moisture 

content). Alternative technology prevails in a simultaneous filtration system and solar 

drying techniques whose characteristics meet the requirements of patentability (novelty 

requirement, inventive step, and industrial application descriptive adequacy). 

 

Keywords: dehydration of sludge, solar drying, biofertilizer.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Generalidades 

 

Uma das características comuns nas atividades realizadas pelo homem é a 

geração de resíduos sólidos, seja ela decorrente das atividades econômicas do primeiro, 

segundo e terceiro setor da economia ou decorrente do consumo de alimentos, de bens 

duráveis e/ou de bens não duráveis (MOREJON et al, 2012).  

O aumento populacional e a crescente industrialização são fatores que 

promovem o agravamento do problema que resulta na geração de resíduos, os quais, 

mesmo após o tratamento, ainda apresentam grande potencial de poluição e 

contaminação do solo, da água (superficial e subterrânea) e do ar (FILHO, 1999).  

Segundo Morejon et al. (2012), a coleta, tratamento e disposição adequada 

destes resíduos contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população, 

diminuição dos riscos à saúde pública e ainda para a erradicação de pessoas que 

transformam os lixões em locais de trabalho. O autor ainda destaca que, no Brasil, em 

média apenas 2% dos resíduos sólidos urbanos são objeto de aproveitamento pelos 

programas de coleta seletiva e 98% dos resíduos sólidos (mistura de matéria orgânica, 

recicláveis e rejeitos) não possuem aproveitamento; a pesquisa também apontou que 

69% do lixo é constituída de resíduos orgânicos, 22% de recicláveis e 9% rejeitos, que 

são sólidos não aproveitáveis. Para o caso de Toledo-PR, cidade com 115.000 

habitantes, em 2012, a média de geração de resíduos sólidos era de 71,3 toneladas por 

dia e desse montante apenas 1,3 t/dia (2%) correspondia à coleta seletiva e 70 t/dia 

(98%) tinham como destino final o aterro sanitário municipal. 

Considerando a maior porcentagem de resíduos orgânicos na composição do 

lixo, diversos autores (DE BAERE, 2000; BOUALAGUI et al., 2004;  MOREJON et 

al, 2012) apontam que a digestão ou fermentação anaeróbia da fração orgânica de 

resíduos sólidos urbanos, principalmente resíduos alimentares, constitui-se em uma 

alternativa atraente e rentável, pois além do tratamento, propicia a reciclagem da 

biomassa (tendo como base o aproveitamento do lodo como fertilizante) e o 

aproveitamento do biogás que resulta da biodigestão, seja na geração de energia 

térmica, mecânica e/ou elétrica, por meio dos quais pode-se viabilizar a rápida 

amortização dos custos da tecnologia instalada. 
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Entretanto, para o efetivo aproveitamento do lodo como fertilizante, 

principalmente para garantir a qualidade deste, é necessário o atendimento de algumas 

exigências do mercado, entre elas as características físicas e químicas compatíveis com 

o solo, sua forma de apresentação, de preferência no estado sólido e seco, bem como 

garantir a inexistência de organismos patogênicos e/ou de constituintes tóxicos. 

Os fertilizantes, amplamente utilizados no Brasil, são comercializados no estado 

sólidos granulado. Esses insumos agrícolas devem reunir diversos ingredientes para 

atender às demandas de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) na formulação 

desejada. Esses processos devem ser realizados por meio de dosadores de pó, farelo ou 

grânulos e para essa finalidade, principalmente para facilitar a mistura granulada é 

fundamental apresentar o lodo digerido no estado sólido e seco (ALCADE, 1998). 

A qualidade de um fertilizante é, em geral, bastante dependente da composição 

de nutrientes, a qual é definida em função do tipo de solo receptor.  Esses nutrientes 

podem ser utilizados nos fertilizantes sob várias formas químicas e/ou em vários 

compostos químicos.  As diversas formas ou compostos químicos podem modificar a 

capacidade da fertilização do solo, pois de maneira direta ou indireta influenciam nas 

propriedades do solo receptor (pH, salinidade etc) e em casos extremos podem também 

apresentar incompatibilidades  com o mesmo.  

Em relação aos metais pesados, a presença de alguns deles, como Cu, Fe, Mn, 

Mo, Zn, Co, Ni e V, em concentrações baixas, pode ser benéfica para os micro-

organismos e plantas. Porém, elementos como Cd, Cr, Hg, Pb são tóxicos e podem 

tornar-se precariamente perniciosos para os organismos vivos (GONÇALVES et al., 

2000). A presença desses componentes indesejados deverá ser evitada com base de um 

modelo de gestão que minimize ou elimine a presença desses metais pesados ainda na 

origem, seja por meio da conscientização ambiental da população, no qual prevaleça a 

separação cuidadosa dos resíduos orgânicos na fonte.  

Para viabilizar com segurança o uso do lodo proveniente da biodigestão como 

fertilizante agrícola, este deve passar por um processo de desidratação/secagem (etapas 

importantes do processo). Além disso, com a diminuição do peso e volume do lodo, 

ocorre também a diminuição dos custos de transporte e disposição.  

Considerando também a possibilidade da presença de micro-organismos 

patogênicos e a necessidade da diminuição de custos energéticos a 

desidratação/secagem utilizando a energia solar mostra-se uma alternativa eficaz para o 

tratamento do lodo, pois além de retirar a água, também contribui para a diminuição da 
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atividade microbiológica devido ao poder germicida dos raios ultra-violeta presentes na 

radiação solar. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

O objetivo geral desse trabalho foi o desenvolvimento de uma tecnologia 

alternativa para a desidratação/secagem solar de lodos provenientes de biodigestão 

anaeróbia de resíduos orgânicos domésticos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Especificamente, o trabalho objetivou: 

a) a caracterização da fonte geradora de lodos (sistema de biodigestão anaeróbia de 

resíduos orgânicos domésticos);  

b) a caracterização qualitativa e quantitativa dos lodos provenientes da biodigestão 

anaeróbica de resíduos orgânicos domésticos;  

c) a análise dos métodos, processos e tecnologias convencionais para a 

desidratação de lodos provenientes da biodigestão anaeróbica de resíduos 

orgânicos domésticos;  

d) o desenvolvimento de uma tecnologia alternativa para a desidratação dos lodos 

provenientes da biodigestão anaeróbica de resíduos orgânicos domésticos e 

construção de um protótipo; 

e) os testes operacionais da tecnologia alternativa; e a análise do desempenho da 

tecnologia desenvolvida. 

 

1.3 Justificativas 

 

 Os aspectos que justificaram a realização do presente trabalho foram: 

a) a necessidade da diminuição do volume de lodo para facilitar o seu manuseio e 

transporte; 
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b) a necessidade de avaliar os métodos para a desidratação/secagem; 

c) a necessidade da identificação e da avaliação da influência de variáveis e 

parâmetros e elementos constitutivos nos processos de desidratação/secagem de 

lodo; 

d) a novidade da pesquisa por conta do tipo de material a ser estudado (lodos 

provenientes da biodigestão);  

e) a necessidade do desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias para o 

tratamento e destinação final do lodo proveniente do processo de biodigestão 

anaeróbia; 

f) a necessidade da viabilização da transformação do lodo em biofertilizante de 

elevada qualidade, de acordo com as demandas do mercado (apresentação como 

sólidos granulados secos, ausência de organismos patogênicos e composição de 

acordo com o tipo de solo); e 

g) a resposta ao problema de gestão de resíduos sólidos urbanos domésticos. 

 

1.4 Definição do elemento de estudo 

 

Na Figura 1 apresentam-se as etapas que compreendem o processo de geração de 

resíduos e suas formas de tratamento/aproveitamento. Nesta Figura fica explícita a fonte 

geradora de resíduos sólidos, na qual os elementos de entrada (alimentos) são 

transformados em refeições e como conseqüência disso são gerados os resíduos sólidos 

(RS), líquidos (RL) e gasosos (RG). Na sequência o RS é coletado, transportado e 

conduzido até uma usina de triagem e a fração orgânica, previamente separada, segue 

para os biodigestores nos quais ocorre a degradação biológica desse material. Após o 

processo de biodigestão, o lodo digerido deve passar por um processo de desidratação e 

secagem para depois ser utilizado como matéria prima na produção de fertilizante. 

Neste trabalho o elemento de estudo corresponde somente a etapa de 

desidratação/secagem e o foco foi o desenvolvimento de uma tecnologia alternativa para 

propiciar a desidratação e a secagem do lodo, em condições favoráveis.  

Cabe ressaltar que neste trabalho prevaleceu o estudo do ponto de vista do 

desenvolvimento de um processo físico (na desidratação/secagem), não contemplando 

os testes da composição química e avaliação da carga microbiana do lodo desidratado.  
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Figura 1. Esquema do elemento de estudo. 

Valores baseados nas informações de Morejon (2012).
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão da literatura teve como base uma pesquisa em torno da geração de 

resíduos, problemas e oportunidades que surgem desse assunto. Na sequência estudou-

se as tecnologias, métodos e processos utilizados nos tratamentos de resíduos. Para 

complementar foram apresentados fundamentos de secagem, pesquisas em bancos de 

patentes para analisar o estado da arte. 

 

2.1 Resíduos sólidos urbanos 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da Norma 

Técnica Registrada (NBR) 10004 (2004), define resíduos sólidos como: 

 

Resíduos no estado sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade de origem:  

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos 

nesta definição os lodos provenientes dos sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle da poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis, em face a melhor tecnologia 

disponível. 

 

De acordo com o IPT/CEMPRE (2000), os resíduos sólidos podem ser 

classificados de várias maneiras: 1) por sua natureza física: seco ou molhado; 2) por sua 

composição química: matéria orgânica ou matéria inorgânica; 3) pelos riscos potenciais 

ao meio ambiente; e 4) quanto à origem. As classificações mais comumente utilizadas 

são em função dos riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública e em função da 

natureza e origem. 

Em termos de classificação em função dos riscos potenciais ao meio ambiente e 

a saúde pública, a NBR 10004 (2004), classifica os resíduos sólidos em: 

Classe I – perigosos: são aqueles que, em função de suas características 

intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patonegecidade, 

apresentam riscos á saúde pública, através do aumento da mortalidade ou da morbidade, 

ou ainda provoquem efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados de forma 

inadequada. 
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Classe II – não perigosos: são divididos em duas outras subclasses, IIA (não 

inertes) e IIB (inertes). 

- Subclasse IIA – não inertes: são os resíduos que podem apresentar características de 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com capacidade de acarretar 

riscos á saúde e ao meio ambiente, não se enquadrando nas classificações dos resíduos 

de classe I – perigosos ou subclasse IIB – inertes. 

- Subclasse IIB – inertes: são aqueles que, por suas características intrínsecas, 

não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, quando amostrados de forma 

representativa, segundo a norma NBR 10007, e submetidos a um contato estático ou 

dinâmico com água destilada ou deionizada, a temperatura ambiente, conforme teste de 

solubilização, segundo a norma NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, 

executando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor.  

Em termos de classificação em função da natureza e origem, os resíduos sólidos 

são classificados em: domiciliar, comercial, público, serviços de saúde, industrial, 

construção civil, radioativos, portos, aeroportos e terminais rodoferroviários, agrícola e 

entulhos. 

 

2.1.1 Geração de resíduos orgânicos domésticos 

 

Historicamente, observa-se que os resíduos sólidos eram produzidos desde os 

tempos mais remotos, porém em pequenas quantidades e constituídos essencialmente de 

restos alimentares, possibilitando que o meio ambiente assimilasse estes resíduos de 

forma a não prejudicar o seu desenvolvimento. A partir da Revolução Industrial, com a 

introdução das fábricas, a produção começou a ser realizada em larga escala. Neste 

momento, uma quantidade cada vez maior de novos produtos foi introduzida no 

mercado, aumentando consideravelmente a diversidade de resíduos sólidos gerados nas 

áreas urbanas (MASSUKADO, 2004).  

As atividades desenvolvidas pelo homem geram diariamente grande volume de 

resíduos provenientes de diversas áreas, aumentando a contaminação ambiental e os 

problemas de saúde pública (FERNANDES, 2000; DAVID, 2002). 

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, em 2005, o Brasil produziu 

cerca de 90 milhões de toneladas de lixo por ano e cada brasileiro gerou entre 500 
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gramas e 1 kg de lixo por dia, dependendo do local em que residia e de seu poder 

aquisitivo (IBGE, 2005).  

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo IBGE em 2008, 

mostrou eram coletadas e/ou recebidas 183.488 ton/dia.de resíduos sólidos nos 5.553 

municípios brasileiros com serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e/ou 

públicos. Segundo Novaes, em 2003, eram produzidas mundialmente cerca de 2 

milhões de toneladas de lixo domiciliar e comercial por dia. 

Uma vez gerado, o resíduo sólido demanda soluções adequadas de forma alterar 

o mínimo possível o meio ambiente e todos os elementos que fazem parte dele. Sabe-se 

que o manejo dos resíduos sólidos é uma tarefa complexa em virtude da quantidade e 

diversidade dos seus componentes, do crescente desenvolvimento das áreas urbanas, das 

limitações de recursos humanos financeiros e econômicos disponíveis e de falta de 

políticas públicas que regule as atividades deste setor (MARQUES, 2012). 

A questão do gerenciamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos é, 

nos dias de hoje, um dos principais problemas enfrentados pela administração pública 

municipal. No Brasil, em 2008, aproximadamente 64% dos resíduos sólidos coletados 

eram destinados aos aterros sanitários, 17% destinados a vazadouros a céu aberto 

(lixões) e 15%, em aterros controlados. Dos 4% resultantes, apenas 1,2% seguiam para 

unidades de triagem de resíduos recicláveis, menos de 1% para unidades de 

compostagem e o restante tinha outra destinação como incineração e vazadouros em 

áreas alagadas ou alagáveis. (IBGE, 2008). 

Segundo Marques (2012), a busca por uma solução adequada para os resíduos 

sólidos deve ocorrer em todos os municípios. No entanto, não se pode ignorar as 

diferenças fundamentais de capacidade econômica, disponibilidade de qualificação 

técnica e características ambientais existentes entre as cidades e os municípios de 

pequeno e médio porte.  

O problema da geração e acúmulo de lixo se evidencia com mais clareza nas 

áreas urbanas devido à concentração de numerosas fontes geradoras e da necessidade da 

convivência da população com as diversas etapas necessárias à realização da limpeza 

urbana.  

Um diagnóstico realizado em 2012 por MOREJON et al. na cidade paranaense 

de Toledo, com 115.000 habitantes, mostrou que são geradas diariamente 71,3 toneladas 

de resíduo sólido.   
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Segundo Agdag (2009), a gestão eficaz e eficiente dos resíduos sólidos urbanos 

deveria ser uma prioridade nos países em desenvolvimento, pois exerce um papel muito 

importante na proteção do ambiente e da saúde pública. O gerenciamento inadequado 

dos resíduos urbanos, envolvendo, entre outras etapas, a geração, o armazenamento, a 

coleta e a disposição final deveria ser mais bem controlado, visando o bem-estar 

comum. 

Alternativas para melhorar o sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos 

começaram a surgir nas cidades do País, pressionadas pela gravidade da situação, pelos 

órgãos de Meio ambiente ou pelo Ministério Público e por alguns gestores, 

ambientalistas ou pessoas conscientizadas e afins da área que estão preocupados com a 

questão (MARQUES, 2012). 

Porém, grande parte dos municípios carece de informação sobre o assunto, 

restando pequenas e pioneiras experiências que lutam para integrar uma nova postura de 

que mais que coletar tudo e enterrar adequadamente é preciso minimizar a geração de 

resíduos, disseminar o consumo consciente, desenvolver novas tecnologias de 

tratamento e reaproveitamento ao máximo de cada material e incluir alternativas as 

pessoas que vivem do lixo (MARQUES, 2012). 

 

2.1.2 Fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos 

 

A fração orgânica constitui a maior parcela dos resíduos sólidos urbanos gerados 

pelos municípios brasileiros e esta fração é geralmente disposta de forma inadequada, 

gerando impactos ambientais negativos ao meio ambiente, entre eles poluição das 

águas, odores desagradáveis e contaminação do solo. Por estes motivos é de 

fundamental importância a caracterização qualitativa e quantitativa da fração orgânica a 

ser tratada (PINTO, et al., 2000). 

De acordo com Almeida & Vilhena (2000), a composição total dos resíduos 

sólidos gerados nas cidades brasileiras é representada, em média, por: 52,5% de matéria 

orgânica, 24,5% de papel/papelão, 2,9% de plástico, 2,3% de metal, 1,6% de vidro e, 

16,2% de rejeitos (materiais que não são passíveis de aproveitamento). Cabe ressaltar 

ainda que, em 2006, apenas 3% do resíduo sólido orgânico urbano gerado no Brasil foi 

reaproveitado pelo processo da compostagem.  

Morejon et al (2012) realizaram uma pesquisa para caracterizar os resíduos 

sólidos gerados na cidade de Toledo. Os resultados obtidos são mostrados no gráfico da 
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Figura 2, onde nota-se que, do montante total, 69% é fração orgânica, 9% de rejeitos e 

outros 22% representam os resíduos recicláveis, sendo 9% de plástico, 2% de vidro, 1% 

de metal e 10% de papel.   

 

Fração orgânica – 49,19 ton/dia (69%) 

Plástico – 6,42 ton/dia (9%) 

Vidro – 1,44 ton/dia (2%) 

Metal – 0,71 ton/dia (1%) 

Papel – 7,13 ton/dia (10%) 

Rejeitos – 6,42 ton/dia (9%) 

 

Figura 2. Características dos resíduos sólidos produzidos em Toledo. 

Fonte: Adaptado de MOREJON et al (2012). 

 

Vilhena e D’almenida (2002) afirmam que o alto teor de matéria orgânica 

putrescível presente nos resíduos sólidos urbanos influi diretamente na questão da 

disposição final em aterros, especialmente quanto ao tratamento do lixiviado e de gases, 

constituídos principalmente por metano e dióxido de carbono, oriundos da 

decomposição da matéria orgânica.  

A característica mais importante da fração orgânica contida nos resíduos sólidos 

urbanos é que quase todos os constituintes podem ser convertidos biologicamente em 

gases e sólidos orgânicos e inorgânicos relativamente inertes. A maior parte desta fração 

pode ser classificada como: (a) constituintes solúveis em água (como açúcares, amido, 

aminoácidos, e vários ácidos orgânicos); (b) hemicelulose (produto resultante da 

condensação de açucares pentosanas e hexosanas); (c) celulose (produto da condensação 

da glicose, açúcar de 6 carbonos); (d)  gorduras, óleos e graxas (ésteres de álcool e 

ácidos graxos de cadeia longa); (e) lignina (material polimérico, contendo anéis 

aromáticos com grupos metoxila); (f) lignocelulose (combinação de lignina e celulose) e 

(g) proteínas, compostas por cadeias de aminoácidos (TCHOBANOGLOUS et al., 

1993). 

Devido às dificuldades de se dar destino adequado aos resíduos orgânicos 

domésticos, vários países têm pesquisado alternativas para disposição final desses 

produtos. O esgoto, antes de passar por qualquer tipo de tratamento de estabilização e 

desinfecção, contém macro e micronutrientes e muitos micro-organismos e parasitos. O 
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manuseio e o emprego de esgoto e do lodo obtido, para os mais variados fins, sem 

prévio tratamento higienizante podem promover graves infecções ao homem e aos 

animais (PAULINO et al. 2001).  

Segundo a World Health Organization (WHO), 25% dos leitos hospitalares do 

mundo estão ocupados por pacientes com doenças veiculadas por água contaminada. É 

estimado que 1,5 bilhão de pessoas estejam infectadas com Ascaris lumbricoides e 1,3 

bilhão com Ancilostomídeos (CROMPTON, 1999). 

Os processos mais frequentemente empregados para a estabilização de esgoto 

doméstico compreendem as digestões aeróbia e anaeróbia. A aplicação de cal e 

compostagem também são preconizadas por alguns países como Estados Unidos, França 

e Brasil. Entretanto, a eficiência dos processos de estabilização depende da qualidade 

operacional dos mesmos e da natureza dos patógenos presentes no lodo (PAULINO et 

al., 2001). 

A biodigestão anaeróbia representa uma alternativa para o tratamento de 

resíduos, pois além de permitir a redução do potencial poluidor e dos riscos sanitários 

dos dejetos ao mínimo, promove a geração do biogás, utilizado como fonte de energia 

alternativa e permite a reciclagem do lodo remanescente podendo ser utilizado como 

fertilizante (AMARAL et al., 2004) 

 

2.2 Tratamento dos resíduos 

 

2.2.1 Biodigestão anaeróbia 

 

A biodigestão ou biodegradação anaeróbia de materiais orgânicos ocorre na 

ausência de oxigênio e na presença de micro-organismos anaeróbios. A digestão 

anaeróbia é conseqüência de uma série de interações metabólicas, interdependentes, 

complexas paralelas e em série, entre vários grupos de micro-organismos, onde os 

produtos formados por determinado grupo servem como substrato para outro grupo 

(NOYKOVA et al., 2002; VERMA, 2002). 

O processo de transformação da biomassa em biogás e lodo ocorre em 

biodigestores, que são câmaras de fermentação. Trata-se de uma tecnologia simples, 

onde a principal preocupação é a manutenção das propriedades fermentativas da 

biomassa bacteriana. São muitos os modelos de biodigestores, alguns com importantes 
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detalhes construtivos, que dependem do tipo de aplicação a que são destinados e, 

também, do nível tecnológico disponível. Na construção do biodigestor eficiente com 

alta produtividade, deve-se atender basicamente a três requisitos: o saneamento, o 

atendimento de uma demanda energética e a utilização do material biodegradado como 

fertilizante. (GRANATO & SILVA, 2000) 

A data de descoberta do biogás, ou "gás dos pântanos" é do ano de 1667 

(CLASSEN et al., 1999) e só um século mais tarde que se volta a reconhecer a presença 

de metano no gás dos pântanos, atribuído a Alessandro Volta, em 1776. Já no século 

XIX, Ulysse Grayon, aluno de Louis Pasteur, realizou a fermentação anaeróbia com 

uma quantidade de estrume e água, a 35 ºC, conseguindo obter 100 litros de gás por m
3
 

de matéria (NOGUEIRA, 1986). Em 1884, Louis Pasteur, ao apresentar os trabalhos do 

seu aluno à Academia das Ciências, considerou que esta fermentação podia constituir 

uma fonte de aquecimento e iluminação.  

Os primeiros países a utilizarem o processo de biodigestão, de forma mais 

intensa e com finalidade energética foram a Índia e a China (décadas de 50 e 60). Esses 

países e outros, geralmente do terceiro mundo, desenvolveram seus próprios  modelos 

de biodigestores (NOGUEIRA, 1986). 

Até pouco tempo, o biogás era simplesmente conhecido como um sub-produto 

obtido a partir da decomposição anaeróbia de lixo urbano, resíduos animais e de 

estações de tratamento de efluentes domésticos. No entanto, o acelerado 

desenvolvimento econômico dos últimos anos e a alta acentuada do preço dos 

combustíveis convencionais têm encorajado as investigações na produção de energia a 

partir de novas fontes renováveis e economicamente atrativas, tentando sempre que 

possível, criar novas formas de produção energética que possibilitem a poupança dos 

recursos naturais esgotáveis (FUNES et al., 2011). 

A composição básica do biogás é, CO2, O2, N2, H2O, H2S e CH4, sendo este o 

principal componente, representando cerca de 60 a 80% na composição do total de 

mistura. O metano é um gás incolor, altamente combustível, cuja queima apresenta 

chama azul lilás, sem deixar fuligem e com um mínimo de poluição. Em função da 

porcentagem com que o metano participa na composição do biogás, o poder calorífico 

deste pode variar de 5.000 a 7.000 kcal por metro cúbico. Esse poder calorífico pode 

chegar a 12.000 kcal por metro cúbico uma vez eliminado todo o gás carbônico da 

mistura (DEGANUTTI, et.al., 2013). 
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O processo de produção do biogás se inicia com o efluente a ser tratado 

distribuindo-se uniformemente na base do reator, passando pela camada de lodo, 

transformando a matéria orgânica em biogás. Como o biogás apresenta alguns 

contaminantes imediatamente após a sua produção, é necessário que seja feita uma 

depuração do mesmo utilizando filtros, compressores, resfriadores, bombas e outros 

equipamentos (GRANATO & SILVA, 2000).  

A utilização do biogás proveniente da biodigestão não pode ser vista como a 

solução para os problemas energéticos do país, mas sim como uma melhora na questão 

do gerenciamento dos resíduos, preservando águas subterrâneas e superficiais, gerando 

empregos, reduzindo a pobreza e incentivando o desenvolvimento tecnológico.  

Foram encontrados na literatura 3 tipos principais de modelos de biodigestores; 

o modelo indiano, chinês e canadense. O indiano, mostrado na Figura 3 tem como 

característica principal o uso de uma campânula flutuante como gasômetro, sendo que a 

mesma pode estar mergulhada sobre a biomassa em fermentação. O biodigestor possui 

pressão de operação constante, ou seja, à medida que o biogás produzido não é 

consumido, o gasômetro desloca-se verticalmente, aumentando o volume deste, 

mantendo dessa forma a pressão constante em seu interior.  

 

Figura 3. Biodigestor indiano. 

Fonte: FONSECA et al., 2009. 

 

Outro modelo encontrado foi o chinês, mostrado na Figura 4. Ele é formado por 

uma câmara cilíndrica em alvenaria (tijolo) para a fermentação, com teto abobadado, 

impermeável, destinado ao armazenamento do biogás. Este biodigestor difere-se do 

indiano por não trabalhar com a pressão constante.  

 



  

25 

 
Figura 4. Biodigestor chinês. 

Fonte: FONSECA et al., 2009. 

 

O modelo mais recente encontrado foi o biodigestor canadense, mostrado na 

Figura 5.a, que apresenta uma tecnologia bem mais moderna e avançada, com um 

gasômetro do tipo inflável (Figura 5.b), porém menos complexa.  

Segundo Deublein e Steinhauser (2008) é um modelo tipo horizontal, 

apresentando uma caixa de carga em alvenaria e com a largura maior que a 

profundidade, possuindo, portanto, uma área maior de exposição ao sol, o que 

possibilita grande produção de biogás, evitando o entupimento. Durante a produção de 

biogás, a cúpula do biodigestor infla porque é feita de material plástico maleável (PVC), 

podendo ser retirada. Esta é a tecnologia mais difundida em propriedades rurais e, entre 

as demais, é a mais utilizada. 

 

 
a b 

 

Figura 5. Biodigestor canadense e gasômetro. 

Fonte: LUCAS JUNIOR & SOUZA et al., 2009. 

 

Laufer (2008) desenvolveu e realizou testes operacionais em uma tecnologia 

alternativa para biodigestão de resíduos orgânicos domésticos construído na 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus Toledo.  Antes de realizar o 
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processo de biodigestão, Laufer (2008) realizou um diagnóstico ambiental visando à 

identificação do potencial de geração de resíduos da atividade urbana doméstica.  

A partir dos resultados utilizou-se uma fração doméstica orgânica padronizada a 

fim de evitar a baixa reprodutividade dos dados obtidos e a possível variabilidade dos 

substratos utilizados pelos autores.  

Este sistema de biodigestão forneceu o lodo padronizado, digerido e estabilizado 

para esta pesquisa e subsidiou dados técnicos para a sua caracterização. Na Tabela 1 

estão representados os respectivos valores de cada categoria/elemento utilizados para os 

reatores. 

 

Tabela 1. Valores da fração orgânica padronizada de resíduos sólidos domésticos.  

Categoria/elemento Massa (kg) da 

categoria/elemento 

% da categoria/ 

elemento 

Total (kg) utilizado 

para os reatores 

Frutas 21,98 43,95 241,73 

Abacaxi 1,01 2,02 11,09 

Banana 0,26 0,52 2,88 

Laranja 0,65 1,29 7,10 

Limão 0,16 0,32 1,77 

Maçã 1,52 1,05 5,77 

Mamão 5,81 11,61 63,87 

Manga 0,30 0,60 3,33 

Maracujá 0,22 0,44 2,44 

Melancia 9,52 19,03 104,68 

Melão 0,60 1,21 6,65 

 Pêssego    1,31   2,62 14,42 

Tomate 1,61 3,23 17,74 

Legumes 3,83 7,66 41,14 

Abobrinha 0,14 0,28 1,55 

Alho 0,02 0,04 0,22 

Batata 0,83 1,65 9,09 

Beterraba 0,16 0,32 1,77 

Cebola 1,79 3,59 19,74 

Cenoura 0,18 0,36 2,00 

Chuchu 0,71 1,41 7,76 

Verduras 1,61 3,23 17,74 

Agrião 0,22 0,44 2,44 

Alface 0,14 0,28 1,22 

Brócolis 0,32 0,65 3,55 

Couve 0,26 0,52 2,88 

Couve-flor 0,08 0,16 0,89 

Espinafre 0,16 0,32 1,77 

Repolho 0,24 0,48 2,66 

Rúcula 0,18 0,36 2,00 

Carnes 4,23 8,47 46,57 

Boi 0,81 1,61 8,87 

Frango 2,52 5,04 27,72 

Peixe 0,50 1,01 5,54 

Porco 0,40 0,81 4,44 
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Continuação Tabela 1. Valores da fração orgânica padronizada de resíduos sólidos 

domésticos.  

 

Fonte: LAUFER (2008). 

 

  2.2.2 Lodo proveniente da biodigestão 

 

O lodo é o resíduo de toda matéria orgânica já decomposta por bactérias. Devido 

ao elevado teor de nutrientes em sua composição possui grande aplicabilidade como 

adubo orgânico. Este pode alterar a fertilidade do solo e influencia positivamente o 

desenvolvimento e o crescimento de plantas (FUCHS et al., 2008).  

Ferreira et al (1999) definem o lodo digerido como aquele que sofreu processo 

de estabilização biológica obtida por biodigestores anaeróbios ou aeróbios, com redução 

de sólidos suspensos voláteis superior a 40%. O lodo digerido anaeróbio é de cor 

marrom escura. Quando bem digeridos, tanto o lodo aeróbio como o anaeróbio, não 

possuem odor ofensivo. 

Liedl et al. (2006) sugeriram que as frações líquidas e sólidas de uma corrente de 

efluente podem ser separados para utilização como fertilizantes de culturas. No entanto, 

concentrações elevadas de sal podem também influenciar a disponibilidade de 

nutrientes, absorção competitiva ou transporte (GRATTAN & GRIEVE, 1999). 

Portanto, a alta salinidade associada com efluentes usados para água de irrigação pode 

representar um risco para a saúde do solo e, portanto, diminuir a produção de pastagens 

ou culturas (ULLMAN & MUKHTAR, 2007).  

Por isso, para a efetivação do uso do lodo como fertilizante e condicionante do 

solo, precauções devem ser tomadas para evitar a perda de nutrientes, principalmente 

para que os organismos patogénicos e os constituintes tóxicos do lodo não contaminem 

o ambiente, não reduzam a produtividade do solo e não comprometam a qualidade das 

culturas para alimentação animal e humana (ANDREOLI et al, 1994). 

Para que o mesmo seja utilizado com segurança como fertilizante agrícola deve-

se processá-lo corretamente, através de processos de desinfecção e secagem, 

constituindo dessa maneira uma solução adequada para a destinação final, através da 

ciclagem de nutrientes no ecossistema (FERREIRA, 2001).  

Categoria/elemento Massa (kg) da 

categoria/elemento 

% da categoria/ 

elemento 

Total (kg) utilizado 

para os reatores 

Ovos 0,29 0,56 3,10 

Restos de alimento 18,15 36,29 199,60 

Total 50 100 550 
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Do ponto de vista econômico, o uso do lodo como fertilizante orgânico 

representa o reaproveitamento integral de seus nutrientes e a substituição de parte das 

doses de adubação química sobre as culturas, com rendimentos equivalentes ou 

superiores aos conseguidos com fertilizantes comerciais. As propriedades do produto o 

tomam especialmente interessante a solos agrícolas desgastados por manejo inadequado, 

bem como na recuperação de áreas degradadas (USEPA, 1979). 

O processo de reciclagem alia baixo custo e impacto ambiental positivo quando 

é realizada dentro de critérios seguros. Ambientalmente, é a solução mais correta, pois 

promove o retomo dos nutrientes ao solo, colaborando com o fechamento no ciclo dos 

elementos (FERREIRA et al. , 1999).  

Os sistemas anaeróbios produzem um lodo que ao ser retirado do sistema já está 

estabilizado, o que representa um ponto muito importante, principalmente quando o 

destino final é a reciclagem agrícola (AISSE et al., 1999). 

Laufer (2008) realizou algumas análises químicas para caracterizar o lodo 

biodigerido. A caracterização do lodo é mostrada na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Caracterização química do lodo in natura e digerido. 

Elementos analisados Massa 

N (g.kg
-1

) 55,6 

P (g.kg
-1

) 4,6 

K (g.kg
-1

) 20,7 

Ca (g.kg
-1

) 56,3 

Mg (g.kg
-1

) 6,0 

Cu (mg.kg
-1

) 6,0 

Zn (mg.kg
-1

) 44,5 

Mn (mg.kg
-1

) 50,5 

Fe (mg.kg
-1

) 762,5 

Cd (mg.kg
-1

) ND 

Pb (mg.kg
-1

) 32,5 

Cr (mg.kg
-1

) ND 

M.O (g.kg
-1

) 525,0 

*ND: não detectado. 

Fonte: LAUFER (2008). 
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2.3 Desidratação do lodo  

 

O lodo contém um elevado teor de umidade, tornando imperiosa sua 

desidratação caso haja necessidade de qualquer operação subsequente do tratamento, 

tendo em vista ainda o transporte do lodo para destinação final (FERREIRA et al., 

1999). Assim, a secagem do lodo se faz necessária para facilitar o destino final do 

mesmo, permitindo o seu manuseio e o uso como insumo agrícola (AISSE et al., 1999).  

Para tal fim existem vários processos e equipamentos como, por exemplo, a 

utilização de secadores e ou desidratadores. Nos últimos anos, significativo interesse 

econômicos, industriais e ambientais têm proporcionado incentivos para o estudo da 

secagem de lodo proveniente da biodigestão de resíduos orgânicos domésticos, seja para 

o aproveitamento do mesmo ou para a diminuição de custos de disposição final do lodo. 

Quando este é desidratado de uma concentração de 2% de sólidos para 20% de sólidos o 

seu volume é reduzido em 90% (NIELSEN & WILLOUGHBY, 2005; VAXELAIRE et 

al., 1999). 

Vesilind (1994) classifica a água contida nos lodos de forma operacional em 4 

categorias, como também pode ser observado na Figura 6. 

• água removível ou livre: é aquela retida entre flocos de maneira similar a uma 

esponja, não estando associada com as partículas sólidas e pode ser facilmente separada 

por gravidade; 

• água intersticial ou capilar: é a umidade do floco quando o lodo está em 

suspensão e está presente nos capilares quando a torta é formada; 

• água vicinal, superficial ou coloidal: é a água não removível, sendo a umidade 

que está presa na superfície das partículas sólidas por adsorção e adesão; 

• água de hidratação, intracelular ou de ligação: também é a água não removível, 

é a água que está quimicamente ligada às partículas sólidas. 
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Figura 6.  Distribuição da água no lodo. 

FONTE: TSANG & VESILIND (1990). 

 

A desidratação do lodo é uma operação unitária que reduz o volume do lodo em 

excesso por meio da redução do seu teor de água e sua capacidade varia de acordo com 

o tipo de lodo produzido. Esta variação está diretamente relacionada com o tipo de 

sólido e a forma com que a água está ligada às partículas do lodo. As principais razões 

para se efetuar o desaguamento são: redução do custo de transporte para o local de 

disposição final; melhoria nas condições de manejo do lodo, já que o lodo desaguado é 

mais facilmente transportado; aumento do poder calorífico do lodo por meio da redução 

da umidade com vistas a preparação para incineração e redução do volume para 

disposição em aterro sanitário ou uso na agricultura (GONÇALVES & LUDO VICE, 

2000).  

O lodo desidratado é mais fácil de ser manejado, seus custos de transporte são 

menores que de um lodo não desidratado e, em alguns casos, a desidratação é feita a fim 

de reduzir seus odores e sua putrescibilidade (METCALF e EDDY, 1991).  

A seleção dos processos de secagem apropriados requer considerações do pré-

tratamento e da disposição final do lodo, pois, diferentes concentrações de sólidos, são 

obtidos pelos diferentes processos de secagem. A secagem pode ser realizada através de 

processos naturais de secagem como o leito de secagem e lagoa ou através de processos 

mecânicos como filtro à vácuo, filtro prensa ou centrífuga (USEPA, 1989).  

Os sistemas naturais de secagem, de acordo com Aisse et al. (1999) dividem-se 

em leitos de secagem que são geralmente unidades retangulares onde se processa a 

redução da umidade associada à drenagem e evaporação da água liberada durante o 

período exposto à secagem e as lagoas de secagem que tem a finalidade e 

funcionamento idênticos aos dos leitos de secagem, porém, com dimensionamentos, 

detalhes construtivos e operação um pouco diferenciados. Os sistemas naturais são 
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dependentes do clima, aspecto que favorece sua adoção em regiões quentes. O lodo 

também deve estar bem digerido para facilitar a drenagem e não provocar problemas de 

odores (FERREIRA et al. , 1999). 

Segundo Metcalf & Eddy (1991), dentre as vantagens do leito de secagem, 

podem-se citar: baixo custo, quando há terreno com disponibilidade acessível; não 

requer grande atenção e habilidade do operador; baixo consumo e energia e produtos 

químicos; menos sensível às variações do lodo e maior concentração de sólidos no lodo 

"seco" que os métodos mecânicos. Como desvantagens desse método, citam-se: requer 

grande quantidade de área; o lodo deve estar digerido; o projeto deve considerar efeitos 

do clima e a retirada do lodo do leito que requer mão de obra intensiva. 

Segundo Canziani et al. (1996), para regiões de climas úmidos, os leitos de 

secagem são inviáveis tecnicamente. De acordo com Jordão & Pessoa (1995), o período 

de secagem varia de 12 a 20 dias para que o lodo atinja umidade de 60 a 70%. Já, Além 

Sobrinho & Miranda (1996) chegaram a resultados de 80% de umidade após 16 dias de 

secagem e 70% de umidade para 30 dias de secagem, para lodo adensado de reator 

UASB com 3,6% de sólidos. McGhee (1991) afirmou que é possível conseguir teores de 

sólidos de 45 - 50% em um tempo de 35 dias num clima em condições normais.  

A taxa de evaporação no leito de secagem depende de vários fatores tais como: 

clima, natureza do lodo e carga do lodo aplicada no leito. Um exemplo disso é o 

aumento da evaporação, quando a temperatura é alta, a umidade do ar é baixa e há vento 

suficiente para assegurar uma renovação adequada do ar acima do leito (VAN 

HAANDEL & LETINGA, 1994). 

 

2.3.2 Desinfecção de organismos patogênicos por meio do uso de radiação solar 

 

A desinfecção é definida por várias autores (WITT & REIFF, 1996; HAAS, 

1999; OLIVEIRA, 2003) como um processo através do qual se deseja inativar ou 

destruir os organismos patogênicos e outros micro-organismos indesejados. 

Na prática não há um desinfetante ideal e que atenda a todos os requisitos 

independentemente da situação de uso. Cada agente desinfetante apresenta vantagens e 

desvantagens em função de condições específicas de sua utilização. Dessa forma, a 

seleção da tecnologia de desinfecção apropriada a cada realidade deve levar em conta 
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esses aspectos, e outros fatores que influenciam na confiabilidade, continuidade e 

eficiência do sistema (MONTEIRO et al., 2012) 

Os processos de tratamentos convencionais para águas residuárias, tais como, 

sedimentação, lodos ativados, lagoas de estabilização ou filtros aeróbios removem de 90 

a 99 % de alguns micro-organismos e tal eficiência não é suficiente para possibilitar o 

reuso do efluente (OLIVEIRA, 2002). 

Sendo assim, com sinais indicando que os organismos patogênicos conseguem 

passar as barreiras físico-químicas e biológicas dos tratamentos tradicionais de águas, 

focaliza-se a atenção atual nos processos de desinfecção (CHERNICHARO et al., 

2003). 

Atualmente, no Brasil, poucos sistemas de tratamento de efluentes domésticos 

possuem uma etapa de desinfecção. Um dos sistemas mais utilizados é de lagoas de 

maturação e como este demanda grandes áreas torna-se inviável em diversas situações. 

Outro tratamento utilizado é a aplicação de hipoclorito, que devido ao baixo 

custo e praticidade de aplicação, tornou-se o principal desinfetante utilizado tanto em 

águas de abastecimento quanto de esgotos sanitários. Porém esse tratamento gera 

subprodutos tóxicos e cancerígenos como os trihalometanos, ácidos haloacéticos e 

compostos halogênicos orgânicos dissolvidos que podem ser prejudiciais à saúde 

humana e a vida aquática.  

Utiliza-se também como agente desinfetante o ozônio, que tem uma eficiência 

comparável à do cloro, com a vantagem de não gerar subprodutos tóxicos e com a 

desvantagem de ter um custo de instalação e operação relativamente alto, além de exigir 

mão de obra qualificada (LAZAROVA, 1999).  

Sendo assim, a radiação solar se torna uma alternativa barata uma vez que a luz 

solar é um recurso disponível e gratuito para todos, além de não gerar resíduos tóxicos. 

Segundo Daniel (2001), o efeito bactericida da radiação se deve principalmente 

aos raios UV-A (320 a 400nm), em detrimento daqueles cuja faixa de comprimento de 

onda está entre 400 a 450 nm (neste caso, quando atua isoladamente). No entanto, a 

radiação solar proporciona um efeito sinérgico dessas duas faixas de radiação e, 

conseqüentemente, um aumento significativo da taxa de inativação dos micro-

organismos. 

Oliveira (2002) destaca que os mecanismos de ação da radiação UV sobre os 

micro-organismos são diferentes daqueles dos agentes desinfetantes químicos. O 

mecanismo predominante é, supostamente, o da alteração do DNA das células, tornando 
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o organismo incapaz de reproduzir-se. Desta forma, o organismo é inativado com 

relação a sua capacidade de proliferação e transmissão da doença. Segundo o autor, a 

inativação dos micro-organismos ocorre quando a radiação ultravioleta penetra a parede 

celular e é absorvida pelos ácidos nucléicos e em menor extensão pelas proteínas e 

outras moléculas biologicamente importantes. 

Nas condições usuais de exposição, a radiação ultravioleta é capaz de inativar 

bactérias e vírus patógenos, porém não se mostra adequada à inativação de protozoários, 

cistos de protozoários e ovos de nematóides (WITT & REIFF, 1996). Para efetiva 

inativação desses micro-organismos a intensidade da radiação e/ou o tempo de detenção 

devem ser aumentados. 

De acordo com Villarino et al. (2000), o comprimento de onda UV ótimo para a 

desinfecção está na faixa de 220-300 nm. A radiação absorvida pelo ácido nucléico e 

pelas proteínas produz alterações fotoquímicas que podem conduzir à morte da célula. 

O principal mecanismo de desinfecção da UV é a formação dos dímeros de pirimidina 

que conduzem a mutações letais ou quebra na molécula do ácido nucléico.  

Dessa forma, o tratamento de desinfecção por radiação solar pode ser eficiente, 

principalmente se for monitorado adequadamente, uma vez que sofre interferência de 

parâmetros como turbidez, pH e temperatura. 

Daniel et al. (2001) verificaram a influência da cor e turbidez no processo de 

desinfecção e constataram que, para uma concentração inicial da mesma ordem de 

grandeza, as amostras com baixa cor e turbidez precisaram de um tempo menor de 

exposição à radiação solar que as de elevada concentração de material suspenso. 

Perceberam que as partículas em suspensão e as substâncias químicas dissolvidas 

dificultam a transmissão da radiação, além de atuarem como um “escudo” para as 

bactérias. 

Os autores verificaram que a turbidez e a espessura da lâmina d’água interferem 

significativamente na eficiência de inativação de micro-organismos. O aumento da 

turbidez e da profundidade da água levam a uma menor eficiência do processo, se 

considerado um tempo fixo de exposição. Águas mais turvas necessitam de maior 

tempo de exposição para efetiva desinfecção, ou, a depender do nível de turbidez não 

serão passíveis de uma desinfecção eficaz. Os autores não sugerem um limite de 

turbidez para utilização da tecnologia. Entretanto, em testes realizados sob condição 

controlada, pode-se observar que mesmo com elevada turbidez (>110 NTU) e elevado 
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grau de contaminação (109 UFC/100mL), a eliminação total de coliformes pode ser 

conseguida com um tempo de exposição de duas horas e temperatura da água de 50 
o
C. 

Outro parâmetro importante para ser monitorado durante o processo de 

desinfecção é o pH. Diferentes pesquisas sugerem que valores de pH maiores que 9 

poderiam desempenhar papel crítico na aceleração do decréscimo bacteriano. O pH 

igual a 9 é letal para os coliformes fecais; também abaixo desses valores pode ocorrer 

redução considerável de coliformes fecais, podendo-se encontrar uma relação entre o 

aumento da velocidade de decréscimo bacteriano e os elevados valores do pH (LÉON, 

1999).  

A temperatura é outro fator limitante do tratamento de desinfecção, uma vez que 

os coliformes fecais continuam vivos mesmo a 44ºC e que os coliformes totais têm 

crescimento a 35ºC (COSTA, 2007). 

 

2.4 Fundamentos da secagem 

O termo secagem refere-se à  transferência da umidade presente num sólido para 

uma fase gasosa não saturada.  

Na secagem de um sólido, mediante a passagem de um gás com temperatura e 

umidade fixas, manifesta-se sempre certo tipo de comportamento. Imediatamente depois 

do contato entre a amostra e o meio secante, a temperatura do sólido ajusta-se até atingir 

um regime permanente. Neste regime, uma prova de medida de temperatura mostra que 

a temperatura da superfície do sólido molhado é a temperatura de bulbo úmido do meio 

secante. 

As temperaturas no interior do sólido tendem a ser iguais à temperatura do bulbo 

úmido do gás, mas a concordância entre elas é imperfeita em virtude das defasagens 

entre o movimento de massa e de calor. 

 Uma vez que as temperaturas do sólido tenham atingido a temperatura de bulbo 

úmido do gás, elas permanecem bastante estáveis e a taxa de secagem permanece 

constante. Esse período é o período de secagem a taxa constante (FOUST et al., 1982). 

O período termina quando o sólido atinge o teor de umidade crítico (Xc). Além 

deste ponto, a temperatura da superfície eleva-se e a taxa de secagem cai rapidamente. 

O período de taxa decrescente pode ser bem maior que o período de taxa constante, 

embora a perda de umidade seja muito menor. 
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A taxa de secagem aproxima-se de zero, num certo teor de umidade de equilíbrio 

(Xe) que é o menor teor de umidade atingível, no processo de secagem, com o sólido 

nas condições a que está submetido (FOUST et al., 1982). O teor de umidade médio em 

base seca em cada ponto pode ser calculado pela Equação 1, em que mi é a massa inicial 

da amostra e ms é a massa seca da amostra, obtida após secagem em estufa a 105ºC. 

 

�̅� =
𝑚𝑖 −𝑚𝑠

𝑚𝑠
 (1) 

 

Segundo McCabe et al. (1993), para estudar a operação de secagem, pode-se 

obter a curva que relaciona a variação de W em função do tempo. W é uma variável que 

mede a razão entre a umidade livre em um determinado tempo t e a umidade livre inicial 

e pode ser calculada pela Equação 2. 

 

𝑊 =
�̅� − 𝑋∗

𝑋0 − 𝑋∗
 (2) 

 

Pode-se também avaliar a variação da taxa de secagem em função do tempo. A 

taxa de secagem  mede a razão entra a variação do teor de umidade (ΔX)  e a variação 

de tempo (Δt) e pode ser calculada pela Equação 3. 

 

𝑁 = −
𝑚𝑠

𝐴

∆𝑋

∆𝑡
 (3) 

 

2.4.1 Comportamento geral do lodo durante a secagem 

Segundo Deng et al. (2009) e Vaxelaire & Cézac (2004), o comportamento geral 

do lodo durante o processo de secagem, sob condições operacionais constantes, é 

dividido em  quatro partes principais. Esse comportamento é típico para maioria dos 

processos de secagem e é ilustrado na Figura 7.  
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Figura 7. Taxas de secagem do lodo. 

Fonte: BENNAMOUN (2012). 

 

O primeiro momento é muito curto e, por essa razão, não é mostrado na Figura 

7. Trata-se da adaptação do lodo às condições operacionais. Após a estabilização das 

condições operacionais, a taxa de secagem é constante, como mostrado no período AB. 

Nesse período, toda a superfície exposta do sólido está saturada de água. A secagem 

ocorre como se fosse a evaporação de uma massa de líquido, sem haver influência direta 

do sólido na taxa de secagem. A temperatura da superfície atinge a temperatura de 

bulbo úmido.  

Quando o sólido atinge a umidade crítica, se inicia o primeiro período de 

secagem a taxa decrescente, período BC. A superfície fica gradativamente mais pobre 

em líquido, pois a velocidade do movimento do líquido para a superfície é menor que a 

velocidade com que a massa é transferida da superfície.  

O próximo período, CD, também apresenta uma taxa de secagem decrescente. O 

último período de curva é um curto intervalo de tempo, em que a água ligada é 

removida e a umidade de equilíbrio é atingida. 

No entanto, Deng et al. (2009) observaram em seu trabalho experimental a 

inexistência de taxa de secagem constante durante a secagem de lodo de esgoto 

municipal. A mesma observação foi feita por Tao et al. durante a sua utilização das 

desidratação mecânica de diferentes tipos de lamas de águas residuais. O trabalho 

experimental desenvolvido por Leonard et al. (2002) mostrou que o comportamento das 

lamas de águas residuais, durante a secagem depende da origem da lama.  

Reyes et al. (2004) e Leonard et al. (2002) estudaram o efeito das condições de 

operação de secagem, em particular, a influência da temperatura do ar e da sua 

velocidade. Os resultados apresentados indicam que a secagem é fortemente afetada 
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pela temperatura do ar e com um menor grau pela sua velocidade superficial 

(BENNAMOUN & BELHAMRI, 2006). De maneira geral, o aumento, da temperatura e 

da velocidade superficial, levaram a um aumento da velocidade de secagem.  

Leonard et al. (2002) observaram a criação de dois fenômenos que acontecem 

dentro do lodo durante o processo de secagem. Os fenômenos são: encolhimento e 

rachaduras.  

O encolhimento consiste na redução do tamanho do produto, devido à perda de 

água durante o seu processo de secagem e se inicia quando o processo de secagem 

começa e continua até atingir um valor constante. Também mostram fendas constantes 

que aumentam no decorrer da secagem. 

A utilização da energia solar no processo de secagem pode também ser uma 

solução para a redução do custo do processo de secagem. No entanto, ao contrário da 

secagem com condições constantes, na secagem com condições climáticas a cinética de 

secagem obtida durante a secagem solar apresenta algumas variações, já que as 

condições de funcionamento podem mudar com o tempo. Verificou-se em alguns 

trabalhos realizados que, quando ocorre variação das condições de operação, o produto 

adapta o seu comportamento às novas condições, variando a direção comum da sua 

cinética de secagem, com uma adaptação não-instantânea e registo de um tempo de 

reação (BENNAMOUN & BELHAMRI, 2006).  

 

2.5 Estado da Arte da tecnologia inerente a secagem/desidratação do lodo 

 

A utilização do lodo como biofertilizante após alguns processos de estabilização, 

secagem e desinfecção, também chamada “reciclagem agrícola do lodo” é uma prática 

consagrada nos países desenvolvidos, porém, mesmo com o avanço significativo no 

desenvolvimento de modernas tecnologias para o processamento do lodo nos últimos 

anos, a disposição final do lodo continua representando um desafio em todo o mundo 

(PAULSRUD et al. 1999). 

Na Alemanha, áreas de plantio com valorização agrícola de lodos estão em 

atividade desde 1896. Dados de Carvalho & Barral (1981) indicam que na última 

década a Europa já dispunha em solos agrícolas cerca de 40% do lodo de esgotos 

produzido e os Estados Unidos nesta época utilizavam em média 23% do total de 

resíduos gerados.  
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No Canadá, a primeira região a adotar a técnica foi a de Manitoba em 1966. Em 

1983, a prática já era adotada em 141 municípios do país. Estimativas da época 

apontavam para a década de 1990 o estabelecimento da reciclagem agrícola como 

principal forma de disposição final, absorvendo 60% da produção mundial do resíduo. 

Também em 1983, a Itália admitia como formas de disposição final apenas a 

incineração, a disposição em aterros sanitários e a reciclagem agrícola e já se 

destinavam 30% dos lodos em solos agrícolas. Experiências bem sucedidas na 

recuperação de áreas degradadas por atividades de mineração foram desenvolvidas em 

Alberta (Canadá) e Illinois (EUA) (EPS, 1984).  

Segundo Andreoli & Pegorini (1998), no Brasil, os níveis precários de coleta e 

tratamento de esgoto são reflexo do descaso com a qualidade ambiental, justificado pela 

escassez de recursos econômicos e políticos.  

A posição brasileira em relação à tendência internacional de reciclagem agrícola 

dos lodos de esgotos foi levantada por Bonnet (1995) com o objetivo de identificar 

experiências avançadas em reciclagem agrícola no País, por meio de consulta às 

concessionárias estaduais de saneamento sobre a forma de disposição do resíduo 

praticada. Das consultas respondidas, seis Estados informaram utilizar alguma forma de 

reciclagem agrícola mas apenas dois declararam desenvolver estudos sobre o tema. No 

levantamento foi relatado que um dos Estados lança seu lodo de esgotos em rios e que 

dois deles praticavam a disposição oceânica. Em dois Estados havia uma forte tendência 

à adoção da descarga em aterros sanitários como solução de destinação final, em função 

dos altos teores de metais pesados dos lodos destes Estados (LARA et al., 1997).  

No estado do Paraná o tratamento do esgoto coletado é predominantemente 

executado através de estações de tratamento que utilizam Reatores Anaeróbios de Lodo 

Fluidizado (RALF), mostrado na Figura 8, e tanto a coleta como o tratamento do esgoto 

seguem a linha estabelecida para o saneamento nacional (SANEPAR, 1997). 

No Estado do Paraná a Sanepar é a maior operadora de serviços de saneamento, 

distribuindo água a 342 municípios e realizando coleta de esgoto em 118 municípios. 

Existe grande demanda de coleta e tratamento de esgotos no Estado, e portanto há a 

necessidade de construção de novas ETEs ou de ampliações das já existentes. No Paraná 

este trabalho vem sendo realizado através de diversas linhas de financiamento, que 

geraram o aumento da população beneficiada com serviços de coleta e tratamento de 

esgoto (ANDREOLI et al., 2002).  
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Figura 8. Estação de tratamento anaeróbio com unldades de prétratamento e 

desaguamento do lodo.  

FONTE: CHERNICHARO et al., (1999). 

 

O Paraná iniciou em 1988 um programa interdisciplinar de pesquisas sobre a 

reciclagem agrícola do lodo de esgotos. Porém, as iniciativas para a resolução da 

disposição final dos lodos de esgotos no Paraná tomaram corpo somente em 1990, com 

a associação da Sanepar e da autoridade ambiental estadual - Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP). Essa associação gerou a proposição de linhas de pesquisa sobre o uso 

agrícola do lodo tratado com cal e compostado (ANDREOLI et al., 1994; 

FERNANDES et al., 1993). 

A preocupação com a quantidade do lodo produzido foi estabelecida em função 

da decisão pela valorização agrícola do produto. Uma primeira tentativa de 

quantificação no Estado do Paraná, ainda que de forma genérica, foi realizada por 

Bonnet (1995), com base na produção teórica de lodo para cada tipo de tratamento e na 

população-equivalente atendida pelos maiores sistemas, chegando a uma produção de 

18,86 t/MS/dia.  

Em 1999, para dimensionar a situação do Estado em relação a produção efetiva 

de lodo nas Estações de Tratamento, FERREIRA et al. realizaram um levantamento, 

cuja metodologia consistiu na elaboração de um formulário, aplicado aos 118 

municípios operados pela Sanepar com coleta e tratamento de esgoto. Os resultados 

mostraram que 76,26% de todo efluente doméstico coletado nos municípios atendidos 

recebiam tratamento, porém, ainda havia uma discrepância muito grande entre 
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população total dos municípios e quantidade de pessoas atendidas com a coleta do 

esgoto urbano, pois, cerca de 68% dos habitantes não recebiam atendimento, 

denunciando a urgente necessidade de ampliação das redes coletoras do efluente 

doméstico.  

Os resultados contabilizados por região mostraram uma produção de 880,23 

t/mês de matéria seca de lodo, considerando os dados de produção de lodo de apenas 39 

municípios, pois, nos demais não foi realizado descarga de lodo dos RALF's e Lagoas 

de Estabilização. 

A região de Curitiba implementou à nível de campo em 2000  o Plano de 

Reciclagem de Lodo e previa a distribuição gratuita aos agricultores de cerca de 500 

t/mês de lodo (ANDREOLI et al., 2000; PEGORINI, 2000). 

Em 2003, também em Curitiba, a empresa Projesan Engenharia Consultiva Ldta, 

contratada por meio de licitação pública pela Sanear, utilizou um processo de 

reciclagem agrícola do lodo por meio da tecnologia patenteada sob o nome de Processo 

N-Viro. Tal processo, que consiste na "Estabilização Alcalina Avançada com 

Subseqüente Secagem Acelerada" de lodos, promove a pasteurização, secagem, diluição 

e imobilização de "metais pesados" e outros contaminantes.  

Pesquisas realizadas em artigos, teses, dissertações e bancos de patentes 

mostram que, atualmente, muitos estudos em diversos países têm sido realizados para 

desenvolver e testar a eficiência de novas tecnologias para o tratamento de resíduos 

sólidos. 

Na Turquia os métodos convencionais para tratamento do lodo consistem em 

etapas subsequentes de desidratação mecânica por meio de centrifugação, filtração por 

meio de filtros prensa, calagem e deposição em aterro sanitário. Salihoglu et al. (2006) 

estudaram  um método  de calagem associado à secagem solar. Neste estudo, foram 

construídas plantas de secagem abertas e cobertas para a secagem do lodo e posterior 

comparação de resultados. 

Comparando os tratamentos, o método convencional apresenta uma redução de 

teor de umidade entre 20 e 25% e não apresenta redução de organismos patogênicos. O 

método proposto apresenta uma redução de 45% no teor de umidade e demonstrou uma 

redução dos organismos patogênicos em 10 dias de secagem durante o verão e 20 dias 

de secagem durante o inverno. Além disso, os custos com cal, transporte e deposição no 

aterro diminuiriam e haveria diversas opções na destinação dos lodos, entre elas a 
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aplicação como biofertilizante. Os autores recomendam a substituição dos métodos 

convencionais pelo método de calagem e secagem solar. 

Os resultados de Salihoglu et al. (2006)  mostraram ainda que a unidade de 

secagem coberta traz mais vantagens devido às alterações climáticas a que estão 

submetidos, protegendo o lodo de chuvas, orvalho e outras intempéries. Além disso, 

poderia ser utilizado temporariamente para armazenar o lodo seco.  

Como o foco deste trabalho é o desenvolvimento de uma tecnologia alternativa, 

diferente dos processos existentes atualmente, além da pesquisa em artigos científicos, 

dissertações e teses, foi realizada uma pesquisa em bancos de patentes no portal do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Essa pesquisa teve como objetivo 

estudar as tecnologias atuais que vêm sendo desenvolvidas para o tratamento de 

resíduos sólidos. a fim de determinar seus gargalos e limitações. Essas informações 

obtidas serviram como base para o projeto do equipamento proposto neste trabalho.  

No documento de patente BR102012018937-2 sob o título “PROCESSO DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E O PRODUTO ASSIM OBTIDO” 

consta um processo de tratamento de resíduos sólidos onde o resíduo sólido é recebido, 

armazenado e na etapa seguinte passa pelo processo de secagem. Depois de seco, o 

resíduo sólido passa por uma triagem manual onde é realizada a separação do mesmo, 

obtendo-se uma matéria inorgânica reciclável e uma matéria orgânica. Depois de 

separadas, a fração inorgânica segue para a reciclagem e a fração orgânica segue para as 

etapas de fragmentação e pirólise, onde o produto final será o carvão vegetal.  

O documento de patente PI1001212-5 A2 intitulado “PROCESSO DE 

LIXIVIAÇÃO DA BIOMASSA” mostra como os inventores associaram a secagem sob 

aquecimento solar a processos de tratamento da biomassa como lixiviação ácida, adição 

de agentes quelantes e lavagem para a obtenção de uma matéria orgânica purificado.  O 

processo acontece em 4 etapas. A biomassa pode ser lenha de eucalipto, pinus, casca, 

acículas, resíduos florestais ou resíduos agrícolas.  

Pode-se citar ainda entre pesquisas realizadas o documento de patente 

PI0105834-7 intitulado “SISTEMA DE SECAGEM E DESTINAÇÃO DE LODO” que 

teve como objetivo remover todo o lodo biológico gerado nos sistemas de tratamento 

biológicos de águas, residuários industriais ou domésticos. Este lodo, já prensado, mas 

com alto teor de umidade (50 a 85%) ou ainda líquido foi submetido a uma etapa de 

secagem solar. Uma vez seco (teor de umidade abaixo de 5%) com massa e volumes 
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reduzidos o custo com deposição diminuía, sendo então o lodo enviado para aterros 

sanitários.  

No documento de patente PI0701140-7 A2 intitulado “SISTEMA DE 

DESINFECÇÃO E SECAGEM TÉRMICA DE LODO DE ESGOTO PELO 

PROCESSO BIJU” os inventores utilizaram uma chapa circular que, por meio de 

aquecimento por chama a uma temperatura de 80
o
C, teve como objetivo compor um 

processo de secagem (reduzindo a umidade a 10%) e desinfecção térmica de lodo de 

esgoto, substituindo o uso da cal.  

No documento de patente PI 0902067-5 A2 intitulado “MÁQUINA DE 

PROCESSAMENTO E QUEBRA DE LODO EM PARTÍCULAS DE REDUZIDA 

GRANULOMETRIA PARA A SECAGEM ULTRA-RÁPIDA” os inventores utilizam 

métodos subsequentes de moenda e secagem  convectiva forçada do lodo com entrada 

de ar quente. 

No documento de patente PI 9803311-5 A2 intitulado "SISTEMA DE 

SECAGEM DE LODO EM FILTROS" o inventor promove a secagem total de lodo por 

meio de filtros de efeito Venturi e um filtro rotativo. Depois de desidratado o lodo segue 

para o aterro. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho contemplou a realização de 6 etapas. Na sequência será 

apresentado o detalhamento de cada uma delas. Cabe ressaltar que os resultados de cada 

uma das etapas foram fundamentais para a elaboração das etapas seguintes da 

metodologia.  

 

3.1 Identificação das variáveis, parâmetros e etapas relevantes do processo de 

secagem de lodo proveniente de biodigestão anaeróbia 

 

A identificação das variáveis e dos parâmetros que influenciam no processo de 

secagem foi realizada por meio de 3 etapas: 1) identificação/levantamento das variáveis, 

parâmetros que foram analisados nos trabalhos estudados; 2) sistematizações dessas 

informações por meio de esquemas e fluxogramas; e 3) avaliação do ponto de vista 

teórico da influência de cada um das variáveis.  

Os resultados dessa etapa foram essenciais para a realização do planejamento 

experimental e do desenvolvimento da nova tecnologia. 

 

3.2 Caracterização da fonte geradora de lodos digeridos 

 

Nessa etapa foi definida e caracterizada a fonte geradora de lodos digeridos. Foi 

realizado na literatura um levantamento dos sistemas de biodigestão e em cada um deles 

foram identificados elementos constitutivos e operacionais. No final foram identificadas 

vantagens e desvantagens de cada um e as características comuns, principalmente em 

termos de geração de lodo.  

Para o presente estudo foi utilizado o sistema de biodigestão desenvolvido na 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus Toledo, por LAUFER (2008), que 

forneceu o lodo com fração orgânica padronizada,  cujas composição e caracterização 

química já foram apresentadas nas Tabela 1 e 2, respectivamente. 

 

 

3. 3 Caracterização de umidade do lodo 
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A caracterização qualitativa e quantitativa do lodo pode ser realizada de duas 

maneiras. A primeira é a partir de balanços de massa. Com as informações de 

quantidade de matéria-prima na entrada e transformações que ocorrem durante o 

processo, pode-se caracterizar o produto. Outra maneira é através da análise laboratorial 

das amostras. Porém, como o foco do trabalho não é a composição química, essa etapa 

contemplou apenas a caracterização do teor de umidade presente no lodo.  

A caracterização de umidade do lodo consistiu em etapas de secagem 

subsequentes. Foram pesados inicialmente 100g de lodo em uma balança portátil com 

capacidade de 2000g e uma casa decimal de precisão. O lodo foi submetido à secagem 

solar e quando atingiu o equilíbrio (massa constante), foi submetido à secagem em 

estufa a 105
o
C por 24 horas. Com os dados de massa inicial (mi) e massa seca (ms), 

calculou-se o teor de umidade em base úmida (%U) presente no lodo, por meio da 

equação 4, utilizada por Ferreira et al. (1999). 

 

%𝑼𝑩𝒖 =
𝒎𝒊 −𝒎𝒔

𝒎𝒊
. 𝟏𝟎𝟎% 

(4) 

 

3.4 Análise dos métodos, processos e das tecnologias convencionais para a 

desidratação de lodos provenientes da biodigestão anaeróbica de resíduos 

orgânicos domésticos 

 

Nessa etapa foram pesquisados na literatura, por meio de diversos artigos 

científicos, dissertações e teses, os métodos convencionais existentes para o tratamento 

de lodo, os processos e as tecnologias utilizadas na desidratação de lodos. Este último 

foi realizado por meio da busca em bancos de patentes e pesquisa na literatura 

convencional. 

As informações obtidas sobre os métodos estudados foram organizadas na 

Tabela 5 em Resultados e Discussões. Esta Tabela teve como finalidade determinar de 

forma clara e objetiva seus gargalos e limitações para analisar a possibilidade de 

implantação e validação dos variados métodos para este estudo.  

Tendo como finalidade o requerimento de um pedido de patente, esta etapa, 

denominada busca de anterioridade, torna-se fundamental na metodologia deste 

trabalho. 
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3.5 Desenvolvimento de uma tecnologia alternativa para a desidratação dos 

lodos provenientes da biodigestão anaeróbica de resíduos orgânicos domésticos 

e construção de um protótipo 

 

A seguir serão detalhados os testes para a análise da influência dos fatores 

relevantes no processo como convecção/radiação, teor de umidade, superfície de 

secagem, temperatura e velocidade do ar e agitação na secagem solar de lodo  

 

3. 5. 1 Testes preliminares 

  

Os testes preliminares foram realizados com a finalidade de otimizar o projeto 

do protótipo. Além da análise das vantagens e desvantagens dos métodos 

convencionais, a avaliação da influência dos parâmetros permite agregar ao protótipo 

características que aumentem a eficiência de secagem. 

Cabe aqui reiterar que o lodo utilizado durante todo o procedimento 

experimental foi proveniente do sistema de biodigestão desenvolvido por Laufer  

(2008), que se encontra disponível na Unioeste. As amostras foram coletadas do 

biodigestor, cujas características operacionais de biodigestão foram ausência de 

agitação, adição de 1,5 L de inóculo e nenhuma adição de água, de acordo com o 

planejamento experimental proposto pelo autor.  

 

Influência da convecção e radiação solar 

Para a reprodução dos resultados de Petry e Morejon (2012), que mostraram que 

um sistema de secagem aberto é mais eficiente do que um sistema fechado, foi utilizado 

um módulo de secagem desenvolvido pelos autores que é constituído por duas câmaras 

de secagem, uma aberta e outra fechada.  

Como se trata de uma secagem que utiliza apenas energia solar, o teor de 

umidade e a temperatura da câmara não podem ser controladas, apenas monitoradas e 

depois avaliadas.  

Em duas bandejas foram colocados 200 g de lodo, pesados em uma balança 

portátil. Uma das bandejas foi colocada na câmara aberta e a outra na câmara fechada.  

O procedimento de secagem foi realizado na primavera em dias com clima 

ameno e ventos fracos a moderados. O experimento teve início às 10 horas da manhã e 

foi realizados o monitoramento das massas, da temperatura de bulbo seco e temperatura 
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de bulbo úmido intervalos de uma hora. As temperaturas foram medidas por meio de 

um higrômetro.  O procedimento ocorreu até as amostras atingirem o equilíbrio e durou 

três dias. 

 

Influência da velocidade do ar, superfície de secagem e agitação da amostra 

Para analisar a influência destas três variáveis independentes optou-se por um 

planejamento fatorial completo 2³ com triplicata no ponto central, resultando em 11 

ensaios, que é o mais indicado para esse número de variáveis. 

 As variáveis são: velocidade do ar (0 m/s, 2 a 2,5 m/s e 4 a 4,5m/s), superfície 

de secagem das bandejas (77cm², 160 cm² e 240cm²) e agitação (sem agitação, 2 

agitações por hora - intervalos de 30 minutos e com  4 agitações por hora - intervalos de 

15 minutos).  A Tabela 3 mostra o planejamento experimental realizado. A variável 

resposta foi o tempo residência das amostras para atingir a umidade de equilíbrio (Xeq). 

 

Tabela 3. Planejamento fatorial completo 2
3
 com triplicata no ponto central. 

ENSAIOS VARIÁVEIS EM NÍVEIS CODIFICADOS 

X1 X2 X3 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

    

VARIÁVEIS NÍVEIS REAIS 

+1 0 -1 
X1 – Velocidade do ar (m/s) 

X2 – Superfície de secagem (cm²) 

X3 – Agitação (agitação/hora) 

4-4,5 

240 

4 

2-2,5 

160 

2 

0 

77 

0 

 

Este procedimento de secagem ocorreu no verão em dias ensolarados, com 

ventos fracos a moderados. De acordo com o planejamento experimental, foram feitos 

11 ensaios. As amostras foram colocadas em recipientes de plásticos com 3 tamanhos 

diferentes para avaliar a influência da superfície de secagem. 
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 Devido ao alto teor de umidade encontrado no lodo, resultado da sua 

caracterização na Etapa 3, foram adaptados nos recipientes um sistema de filtração por 

meio poroso, para que ocorresse simultaneamente as operações de filtração e secagem, 

aumentando a eficiência do processo.  

Antes de receber o lodo, os recipientes foram furados com circunferências de 

aproximadamente 0,5 mm para possibilitar a passagem da água filtrada. Por cima da 

superfície furada foram colocados 4 camadas de filtro de café. Esse recipiente furado e 

com filtro foi encaixado em cima de outro igual para a coleta de água.  

Após o preparo das bandejas, foram pesadas 11 amostras 200g de lodo e foram 

postas pra secar. Para se conseguir as diferentes velocidades do ar foram utilizados dois 

ventiladores de diferentes potências. As amostras foram dispostas em uma mesa, de 

acordo com a velocidade do ar desejada. As velocidades de ar foram medidas por meio 

de um anemômetro.  

Em frente ao ventilador de maior potência o ar alcançou velocidades entre 4 e 

4,5 m/s. Em frente ao ventilador de menor potência, o ar alcançou entre 2 e 2,5 m/s e 

longe do ventilador a velocidade foi considerada nula. A agitação foi realizada 

manualmente com o auxílio de uma pequena espátula. 

Foi realizado o monitoramento das massas de lodo, massas de água filtrada, 

temperaturas de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido em intervalos de meia hora 

nos dois primeiros dias de secagem e depois em intervalos de uma hora até o equilíbrio. 

Esta etapa de operação e monitoramento durou aproximadamente 4 dias e 

ocorreu apenas nos períodos matutino e vespertino, devido à incidência solar. No 

período noturno as amostras eram cobertas com um filme plástico para que não 

houvesse interferência no processo de desidratação solar.  

 

3. 5. 2 Desenvolvimento da tecnologia alternativa 

 

A proposição de um método diferenciado para a desidratação de lodo teve como 

base os resultados das etapas anteriores, as quais contemplaram a análise dos 

parâmetros, variáveis e fatores que influenciaram no processo, a análise dos métodos 

convencionais disponíveis na literatura e também com base das limitações/gargalos 

tecnológicos das tecnologias disponibilizadas nos bancos de patentes, mostradas na 

Tabela 5 nos Resultados e Discussões.  
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Com base da prospecção tecnológica, no desenvolvimento prevaleceu a busca de 

alternativas para contornar as limitações/gargalos tecnológicos encontradas na 

tecnologia convencional, a partir do qual foi possível a proposição de um tecnologia 

alternativa para a desidratação/secagem dos lodos provenientes da biodigestão de 

resíduos orgânicos. As propostas de melhoria foram testadas e implementadas nos 

protótipos e os materiais utilizados na construção foram definidos de acordo com a 

finalidade de cada peça, resistência e as características técnicas demandadas pelo 

equipamento, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista de facilidade 

do monitoramento das variáveis. 

Todas as informações subsidiaram no planejamento e na concepção do projeto 

do protótipo, que foi construído e instalado na Unioeste. Na Figuras 9 são mostrados os 

esquemas do projeto e as características construtivas almejadas para o protótipo. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

5 

7 

 

 

Figura 9. Esquema do protótipo I. (1) meio filtrante; (2) placa de vidro furada; (3) caixa 

de vidro; (4) suporte metálico; (5) Caixa montada e colocada no suporte; (6) Cobertura 

de vidro; (7) Rodinhas.  

 

Para aumentar a eficiência da secagem do protótipo, foi adaptado no projeto um 

sistemas simultâneo de filtração. O material utilizado como meio filtrante foi um tecido 

de juta (sacos de estopa), mostrado pela peça número (1). O meio filtrante deve ser 

sobreposto a uma placa de vidro com furos (2), para possibilitar a filtração, e esta foi 

encaixada em uma caixa de vidro (3). Para servir de suporte desta estrutura, foi 

construída uma peça de metal (4).  
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Para retirar a água filtrada caixa de vidro foi colocada na parte inferior da 

mesma uma mangueira de plástico. Para evitar o atrito entre a caixa e o suporte de metal 

e uma possível quebra do vidro foram colocadas ripas de madeiras e, sobre elas, uma 

placa de isopor. 

Por se tratar de um processo dependente das condições climáticas, que não são 

passíveis de controle, algumas medidas foram adotadas no projeto de construção para 

melhor a eficiência da desidratação. Para evitar o contato com chuva e proteger de 

algumas intempéries, foi adaptado ao protótipo, uma espécie de telhado de vidro (6). 

Assim, a incidência solar ainda ocorre, porém o lodo encontra-se mais protegido. 

As laterais, entretanto foram mantidas abertas para possibilitar a passagem de ar. 

Por esta razão, a altura da caixa de vidro (3), é menor do que a altura do suporte de 

metal para possibilitar a passagem de ar e, consequentemente, a secagem convectiva. 

Além disso, as aberturas laterais são necessárias para que se consiga promover a 

agitação do lodo, que, neste projeto é feita manualmente por meio de uma espátula. A 

agitação foi um importante fator a ser levado em consideração. Isto porque, como 

muitas vezes o espaço pode ser um fator limitante na implantação de equipamentos, 

tornando-se um problema. No caso deste módulo, a agitação se mostra uma alternativa 

interessante para contornar essa situação, já que, devido à movimentação do lodo, ela 

aumenta a superfície de exposição solar. Abaixo do suporte de metal foram acopladas 

rodas (7) para possibilitar a movimentação do protótipo caso seja necessário. 

Também foi estudada a possibilidade de acoplar ao módulo um sistema de 

ventilação para se obter maiores velocidades do ar e aumentar a eficiência da secagem. 

Porém este sistema, por ser externo ao módulo, só poderia ser desenvolvido depois que 

este estivesse pronto e montado. 

O suporte de metal, as rodinhas e o telhado de vidro foram construídos na 

Oficina da Universidade. A caixa de vidro e a placa furada foram feitas em uma 

vidraçaria da cidade de  Toledo/PR. 

Na Figura 10 é mostrado o esquema do protótipo feito no software Autodesk 

Inventor Professional 2013 por Andy Saavedra, mestrando em Engenharia Química pela 

Unioeste. Foram adicionadas neste esquema as medidas em centímetros do protótipo. 
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Figura 10. Esquema do protótipo com as medias em centímetros. 

 

 

3.6 Testes operacionais e análise do desempenho da tecnologia alternativa 

 

Após a construção e instalação da tecnologia desenvolvida, a pesquisa 

contemplou a realização de testes operacionais para análise do desempenho da 

tecnologia alternativa.  

Os teste operacionais de secagem ocorreram no mês de fevereiro de 2014, em 

dias quentes e ensolarados, Com exceção de uma pancada de chuva de 

aproximadamente 20 mm no terceiro dia de secagem, os dias foram secos. O 

procedimento foi realizado em três etapas: 

Nesta fase, em função da capacidade do secador, foram coletados 26 kg do 

mesmo lodo utilizado nos testes preliminares da Etapa 3.1, proveniente do sistema de 

biodigestão desenvolvido por Laufer (2008). A medição da massa foi feita por uma 

balança digital com capacidade de 150 kg e precisão de uma casa decimal.  

A massa de lodo coletada foi alimentada e distribuída na superfície da bandeja 

de secagem, dotada de orifícios e meio filtrante na sua base. Nesse módulo foram 



  

51 

monitoradas, por meio de termômetros-espeto, a temperatura ambiente (TA) e a 

temperatura dentro da câmara (TC) e, por meio de um higrômetro digital, o teor de 

umidade relativa do ar (UR).  

A massa de água retirada por filtração, as temperaturas TA e TC e a umidade 

relativa do ar foram monitoradas em intervalos de uma hora. A medição da massa de 

lodo não pôde ser monitorada no início do processo. Isto devido à limitação da 

capacidade de medição da balança, que não pode ser colocada embaixo da caixa de 

vidro. 

 Quando o lodo passou a apresentar uma aparência mais seca e consistência mais 

pastosa foi possível realizar o monitoramento da massa. O meio filtrante contendo o 

lodo foi retirado da caixa de vidro e monitorado em intervalos de uma hora até que não 

houvesse mais variação da massa. 

Esta etapa de operação e monitoramento ocorreu apenas nos períodos matutino e 

vespertino, devido à incidência solar. No período noturno as amostras eram deixadas no 

recipiente, porém sem monitoramento. 

Após os testes operacionais, os resultados obtidos foram analisados para se 

confirmar a eficiência do protótipo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Variáveis, parâmetros e etapas relevantes do processo de secagem de lodo 

proveniente de biodigestão anaeróbia 

 

Variáveis e parâmetros 

No esquema da Figura 11 apresentam-se os resultados da etapa de identificação 

das variáveis e parâmetros que influenciam no processo de secagem dos lodos 

provenientes da biodigestão. O conjunto das principais variáveis e parâmetros são: 

radiação, convecção, velocidade do ar, umidade relativa do ar, temperatura, chuvas, 

condições climáticas, agitação do lodo, dimensões da superfície de secagem, processo 

contínuo ou batelada e algumas características específicas do lodo, como teor de 

umidade, viscosidade, massa específica, pH e calor específico.   

 

  

Figura 11. Esquema dos parâmetros envolvidos no processo de desidratação do lodo 

Fonte: Autor 

 

A análise das variáveis e parâmetros resultou na escolha/especificação dos 

parâmetros de estudo deste trabalho. Deve-se destacar que a secagem é uma operação de 

transferência de massa cuja força motriz é a diferença de concentrações. Dessa maneira, 

o gradiente de umidade é o fator que faz com que a operação ocorra. Quanto maior este 



  

53 

se encontrar, mais eficiente será a secagem. Altos teores de umidade do ar e chuvas 

prejudicam e até impossibilitam a secagem. Apesar de não ser possível manter o 

controle sobre essas condições, ambas foram monitoradas durante a secagem. Além 

disso deve-se adaptar ao protótipo maneiras de evitar o contato da chuva com as 

amostras como sugeriram SALIHOGLU et al. (2006) ao comparar sistemas de secagem 

abertos e cobertos. 

 No caso da radiação solar, devido à incidência de luz solar, este é um fator 

predominante, principalmente para a inativação dos patogênicos. No caso da convecção, 

devido à passagem de ar pela câmara de secagem, é também um fator que favorece o 

processo de secagem.  

Petry e Morejón (2012) avaliaram a influência dos efeitos de convecção e 

radiação solar na secagem, utilizando um módulo com duas câmaras de secagem, uma 

aberta e outra fechada. O sistema aberto apresentou um melhor desempenho que o 

sistema fechado quanto às taxas de evaporação. Esse fator pode ser explicado porque, 

neste último, em um determinado momento, o ar dentro da câmara se encontra saturado 

de umidade, o gradiente de concentração diminui e a eficiência da secagem cai. No 

sistema aberto, o ar é constantemente trocado e por isso o gradiente de concentração não 

cai durante a secagem, aumentando sua eficiência em relação à secagem por radiação. 

Esses resultados, no presente trabalho foram reproduzidos e mais uma vez pode-se 

confirmar que o melhor sistema é o sistema aberto. De modo geral os processos de 

radiação e convecção não podem ser controlados durante a secagem, mas características 

construtivas podem ser adaptadas para favorecer a influencia desses fatores. 

 A velocidade do ar é um fator que está relacionado à secagem por convecção 

natural. Nessas condições de operação, apesar de não ser um fator controlável, 

principalmente em dias com pouca incidência de ventos, pôde-se contornar essa 

limitação pelo uso de ventiladores, os quais são possíveis de monitoramento. 

A temperatura é um fator que influencia de maneira indireta no processo de 

secagem. Altas temperaturas favorecem a secagem, porém, baixas temperaturas não 

impedem que o processo ocorra, tendo em vista que o gradiente de concentração de 

umidade entre o meio e o elemento a ser seco já seria suficiente. 

As condições de entrada do lodo, como viscosidade, massa específica, pH e 

calor específico, também  influenciam no processo de secagem, porém, neste trabalho 

apenas foi contemplado o estudo qualitativo destes fatores. 
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O fator referente ao lodo que possui maior influência no processo (alto teor de 

umidade presente no lodo) tornou necessária a adição de uma operação de retirada de 

água além da secagem, neste caso, uma filtração por meio poroso. 

Por se tratar o lodo de um material com alto teor de água, ele toma a forma e 

dimensões do suporte ao qual está colocado. Neste caso, considerando um suporte 

retangular, teve-se como dimensões o comprimento, largura e altura do lodo. Quanto 

maior as dimensões de comprimento e largura, maior será a superfície expostas as 

condições de secagem e, portanto, a secagem torna-se mais eficiente. A altura porém 

mostra-se inversamente proporcional à secagem. Em uma situação onde a mesma 

quantidade de massa seja disposta em dimensões diferentes e, consequentemente, 

alturas diferentes, a secagem ocorrerá mais rapidamente onde a altura de lodo for 

menor. 

A agitação é um fator importante se o lodo a ser seco apresentar uma altura 

significativa. Na inexistência de agitação, com o passar do tempo, tende a formação de 

uma “camada seca” na superfície do lodo, que está em contato com o ar e perde 

umidade mais rápido do que o restante. Essa “camada seca” dificulta o processo de 

secagem pois a água no interior do lodo não consegue atravessar a crosta/camada seca. 

A agitação evita este fenômeno e por isso é um fator relevante no processo e passível de 

controle. 

 

Etapas relevantes 

Segundo Andreoli et al. (2000) dependendo da geração e estabilização do lodo, 

este pode apresentar alto teor de umidade, normalmente maior que 96%. Por este 

motivo, para aumentar a eficiência na desidratação, foi adicionado um sistema de filtros 

porosos para a retirada simultânea de água por secagem solar e filtração por gravidade. 

Na Figura 12 é mostrado um esquema com etapas de desidratação do processo.  

Levando em consideração as limitações do processo, os fatores relevantes 

passíveis de controle ou não, foi possível realizar o planejamento experimental e 

desenvolver a metodologia de secagem. 
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Figura 12. Etapas relevantes do processo. 

 

4.2 Fonte geradora de lodos 

  

 Os resultados da análise das vantagens e desvantagens com base nas 

características construtivas de cada um dos modelos estudados na literatura foram 

resumidos e organizados em forma de Tabela (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Vantagens e desvantagens dos modelos de biodigestores. 

Modelo Vantagens Desvantagens 

Indiano Redução e vazamentos devido ao 

gasômetro e fácil construção. 

Encarecimento do biodigestor devido 

ao gasômetro. 

Chinês Redução de custo devido à ausência 

de gasômetro. 

Possíveis vazamentos. 

Canadense Facilidade de construção. Menor durabilidade devido ao 

material 

Possíveis vazamentos. 

 

  

Segundo Comastri Filho (1981), os três tipos de biodigestores operam em 

regime contínuo. Outro fator em comum nos três e mais relevante para este estudo é a 

quantidade de água utilizada para a diluição da biomassa. Arruda et al. (2002) explicam 

que a quantidade de água utilizada deve estar ao redor de 90% do peso do conteúdo total 

de biomassa, dependendo do tipo dessa biomassa. A diluição deve estar em torno de 1:1 

a 1:2, ou seja, uma quantidade de água para a outra de substrato. Essa diluição é 

necessária para evitar entupimentos e resulta altos teores de umidade no lodo 
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remanescente. Porém, o excesso de água também é prejudicial para o sistema, pois é 

exigida uma elevada carga de biomassa para que a mesma se processe adequadamente. 

O sistema de biodigestão desenvolvido por Laufer (2008), que gerou o lodo 

utilizado neste trabalho, caracteriza-se pelo funcionamento de cada reator em batelada, 

mas que, de forma conjunta, configura-se como um sistema contínuo. 

Laufer (2008) utilizou 11 reatores de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com 

capacidade de 142 L cada. Os reatores foram higienizados, pintados e numerados e em 

cada abertura da tampa fixou-se um parafuso representando o ponto de saída do biogás e 

permitindo a conexão da mangueira para transportar o biogás até frascos de vidro. O 

diferencial desse método em relação aos outros é a quantidade de água utilizada, que é 

muito menor do que nos modelos de biodigestores existentes. Os 11 reatores utilizados 

na biodigestão foram carregados com 50 kg cada um da fração orgânica padronizada 

mostrada na Tabela 1  na Revisão Bibliográfica. Foi realizado um planejamento 

experimental 2³ com triplicata no ponto central para o estudo dos efeitos de 3 fatores 

(agitação, inoculo e teor de água) nas condições do material digerido. Em relação à 

quantidade de água, conforme o proposto no planejamento experimental, nos reatores 1, 

2, 3 e 4 não foi adicionada água, nos reatores 5, 6, 7 e 8 foram adicionados 20 L de água 

e nos pontos centrais (reatores 9, 10 e 11) foram adicionado 15 L de  água.  

Na Figura 13 pode ser visualizada com detalhes a estrutura do protótipo usado 

na geração de lodos. 

 

4.3 Características qualitativa e quantitativa do lodo 

  

Após 15 h de secagem solar e 3h de secagem em estufa a 105 
o
C a massa seca de 

lodo obtida foi de 4,4 g. Utilizando a Equação 4 obteve-se se um teor de umidade 

95,6%. 
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Figura 13. Fonte geradora de lodos.  

Legenda: a) parafuso para conexão da mangueira, b) mangueira para transporte do 

biogás, c) estrutura para suporte dos frascos de vidro, d) estrutura para suporte dos 

reatores, e) abraçadeiras, f) válvulas.  

Fonte: LAUFER, (2008). 

 

 

4.4 Métodos, processos e tecnologias convencionais para a desidratação de lodos 

provenientes da biodigestão anaeróbica de resíduos orgânicos domésticos 

 

Os resultados obtidos no estudo dos métodos, processos e tecnologias existentes 

para a desidratação de lodos são apresentados na Tabela 4. A Tabela mostra de forma 

resumida as diferenças entre os métodos já existentes e o métodos proposto, as 

limitações técnicas existentes no método e a vantagem da invenção proposta que visa 

excluir ou diminuir o problema. Cabe ressaltar que esta análise aqui mostrada foi 

realizada considerando a aplicabilidade de tais métodos para esse estudo, visando os 

objetivos já definidos e as limitações do projeto. 

Esta Tabela segue o modelo para avaliação de ANTERIORIDADE inerente ao 

processo de proteção intelectual, a qual foi encaminhada ao Núcleo de Inovações 

Tecnológicas da Unioeste – NIT, para requerer um pedido de patente.  
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Tabela 5. Vantagens e desvantagens de métodos estudados para o tratamento de lodos de diversas origens. 

Método Diferença(s) Problema(s) da 

tecnologia já existente 

Vantagem(s) da 

invenção proposta 

SALIHOGLU et al. 

(2006) 

- Utiliza método de 

calagem 

- Necessita de processo de calagem 

-Não há aproveitamento biogás e 

lodo 

- Reutilização do lodo 

- Maior eficiência devido à filtração 

simultânea 

 

Processo de tratamento 

de resíduos sólidos e o 

produto assim obtido 

 

- Destinação para os 

resíduos sólidos urbanos; 

- Produção de carvão 

 

- Separação após a secagem 

aumenta os custos dessa operação; 

- Não visa o aproveitamento do 

lodo como fertilizante. 

 

- Elimina patogênicos e possibilita reutilização 

do lodo 

- Maior eficiência devido à filtração 

simultânea 

 

Processo de lixiviação da 

biomassa 

 

- Lixiviação; 

- Adição de agentes 

quelantes; 

 

- Necessidade de etapas de , 

lavagem e lixiviação e processos 

químicos 

 

- Maior eficiência devido à filtração 

simultânea  

 

Sistema de desinfecção e 

secagem térmica de lodo 

de esgoto pelo processo 

biju 

 

- Secagem por meio de 

uma chapa aquecida por 

chama. 

 

- Necessidade de aquecimento da 

chapa 

- Pequena perda de umidade 

 

- Utiliza energia solar  
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Continuação da Tabela 4. Vantagens e desvantagens de métodos aplicados para o tratamento de lodos. 

Método Diferença(s) Problema(s) da 

tecnologia já existente 

Vantagem(s) da 

invenção proposta 

    

Máquina de 

processamento e quebra 

de lodo para secagem 

ultra rápida 

- Não utiliza energia solar 

- Destinação final do lodo 

- Necessidade de energia a vapor 

- Não visa o aproveitamento do 

lodo como fertilizante. 

- Utiliza energia solar 

- Elimina patogênicos e possibilita reutilização 

do lodo 

- Maior eficiência devido à filtração 

simultânea 

 

Sistema de secagem de 

lodo em filtros 

 

 

- Desidratação ocorre 

apenas por filtração 

- Não utiliza energia solar 

- Destinação final do lodo 

 

- Necessidade de energia a vapor 

- Não visa o aproveitamento do 

lodo como fertilizante. 

 

- Utiliza energia solar 

- Elimina patogênicos e possibilita reutilização 

do lodo 

-  - Maior eficiência devido à secagem 

simultânea 
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4.5 Tecnologia alternativa para a desidratação dos lodos provenientes da 

biodigestão anaeróbica de resíduos orgânicos domésticos e construção de um 

protótipo 

 

A tecnologia alternativa desenvolvida nesse trabalho teve como base a 

realização de testes preliminares para a avaliação de fatores/influências das principais 

variáveis e parâmetros, entre eles a convecção, a radiação, a velocidade do ar, a 

superfície de secagem e a agitação. Na sequência desenvolveu-se o projeto, e 

finalizando com a construção do protótipo, conforme se detalha a seguir: 

 

4. 5.1 Testes preliminares 

 

Influência da convecção e radiação 

Na Figura 14 é mostrado o módulo que foi utilizado para a secagem. A câmara 

da esquerda é aberta nas laterais por um orifício e permite a passagem de ar. A secagem 

ocorreu por predominantemente convecção nesta câmara. A câmara da direita é fechada 

e a secagem ocorreu predominantemente por radiação. 

 

 

 

Figura 14. Módulo de secagem com câmara aberta e fechada. 

 

A Figura 15 mostra o resultado do monitoramento das temperaturas de bulbo 

seco e bulbo úmido. Por meio de tabelas do próprio higrômetro calculou-se a umidade 

relativa do ar, mostrada na Figura 16. Cabe ressaltar que em todos os gráficos de 

monitoramento são mostrados apenas os períodos diurnos, ou seja, de exposição à 

energia solar. 
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Figura 15. Temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido durante a secagem. 

 

 

Figura 16. Umidade relativa do ar durante a secagem. 

 

As Figuras 15 e 16 evidenciam as alterações climáticas que ocorrem durante o 

dia, devido à incidência solar. Os picos de temperatura de bulbo seco (Tbs) em horários 

perto do meio dia e temperaturas mais baixas no final da tarde e começo da manhã 

mostram influência da incidência solar na temperatura de secagem. Com os valores de 

umidade relativa acontece o contrário. Quanto maiores os picos de Tbs, e 

consequentemente, maior a diferença entre Tbs e Tbu (temperatura de bulbo úmido), 

menores serão esses valores. Após análise desses gráficos nota-se que esses períodos 

perto do meio dia são os melhores para a realização da secagem, pois são atingidos 

maiores valores de temperatura e menores de umidade relativa do ar. A Figura 17 
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mostra a variação da massa do lodo em função do tempo de secagem. A Figura 18 

mostra o comportamento da adimensional de umidade (calculada pela Equação 02) em 

função do tempo. 

 

 

Figura 17. Variação de massa durante a secagem por convecção e radiação. 

 

 

Figura 18. Adimensional de umidade em função do tempo. 

 

Analisando a Figura 17 percebe-se que, no começo da secagem, as amostras 

tiveram comportamentos similares. Porém, depois de 8 horas, a amostra na câmara de 

secagem por convecção teve uma maior diminuição de massa, e a partir de 
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aproximadamente 15 horas a massa já aproximava-se do equilíbrio. Por outro lado, na 

câmara fechada, a amostra levou mais tempo para atingir o equilíbrio, aproximadamente 

25 horas. Percebe-se então que a secagem por convecção mostrou-se mais eficiente. 

Este comportamento também é evidenciado na Figura 18. 

 Esse comportamento confirma os resultados obtidos por Petry e Morejón (2012) 

de que a secagem por convecção é mais eficiente do que a secagem por radiação. O 

fenômeno que justifica este fato, conforme os resultados da Etapa 4.1 refere-se a 

saturação de umidade que ocorre no ar dentro da câmara. Isto causa a diminuição do 

gradiente de concentração entre o ar e o elemento a ser seco e, consequentemente, a 

queda das taxas de secagem. Esse teste preliminar de secagem comprovou a influência 

dos fatores radiação e convecção apontados na primeira etapa da metodologia proposta 

e certamente serão considerados no projeto do protótipo.  

Na Figura 19 são mostradas as taxas de secagem do lodo nas duas câmaras em 

função do teor de umidade em base seca. As taxas de secagem foram calculadas pelas 

Equação 03. 

 

 

Figura 19. Taxas de secagem das amostras em função do teor de umidade em base seca. 

 

Nota-se que nenhuma delas apresentou comportamento característico observado 

por Deng et al. (2009)  e Vaxelaire et al. (1999) já que os autores utilizaram condições 

operacionais constantes, diferentemente do que ocorre em uma secagem solar. 

Bennamoun e Belhamri (2006) destacaram que, ao contrário da secagem com 

condições constantes, a cinética de secagem obtida durante a secagem solar apresenta 
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algumas variações, já que as condições de funcionamento podem mudar com o 

tempo. Verificou-se em alguns trabalhos realizados que quando ocorre variação das 

condições de operação, o produto adapta o seu comportamento às novas condições, 

variando a direção comum da sua cinética de secagem, com uma adaptação não-

instantânea e registo de um tempo de reação, o que pode explicar esse comportamento 

das taxas. 

 

Influência da velocidade do ar, superfície de secagem e agitação da amostra 

O preparo das bandejas para a desidratação do lodo é mostrado nas fotos da 

Figura 20, onde as bandejas furadas são forradas com o filtro e depois encaixadas nos 

suportes numerados. 

 

 

Figura 20. Preparo das bandejas de secagem. 

 

Na Figura 21, é mostrada a imagem com a disposição das bandejas durante a 

desidratação de acordo com o planejamento experimental.  

 

 

Figura 21. Foto com a disposição das bandejas durante a secagem de acordo com o 

planejamento experimental. 
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Resultados do planejamento experimental 

Os resultados do planejamento experimental encontram-se na Tabela 6. As 

considerações estatísticas, obtidas com a análise dos dados relativa aos resultados do 

experimento estabeleceram os critérios para definir os fatores experimentais analisados 

(velocidade do ar, superfície de secagem e agitação), que tiveram efeito significativo, a 

um nível de confiança de 95% (p < 0,05), sobre a variável resposta desejada, ou seja, 

sobre o tempo de secagem. Na Tabela podem ser observados os 11 ensaios realizados, 

as variáveis em níveis reais e codificados e o tempo de secagem até a obtenção do 

equilíbrio, que foi a variável resposta.  

 

Tabela 6. Resultados do experimento 

ENSAIOS VARIÁVEIS EM NÍVEIS 

CODIFICADOS 

Resposta 

X1 X2 X3 Tempo de 

secagem (h) 

1 - - - 21 

2 + - - 19 

3 - + - 20 

4 + + - 11 

5 - - + 19 

6 + - + 17 

7 - + + 17 

8 + + + 9 

9 0 0 0 17 

10 0 0 0 17 

11 0 0 0 17 

     

VARIÁVEIS NÍVEIS REAIS  

+1 0 -1  

X1 – Velocidade do ar 
X2 – Superfície de secagem (cm²) 

X3 – Agitação (agitação/hora) 

4-4,5 

240 

4 

2-2,5 

160 

2 

0 

77 

0 

 

 

Analisando os diferentes valores de tempo de secagem da Tabela 6 observa-se 

que a amostra 8 foi a primeira a atingir o equilíbrio, após 9 horas de secagem. Este 

resultado confirma que as condições mais favoráveis à secagem são com maior 

velocidade do ar, maior superfície de secagem e maior número de agitaçãoes, neste 

caso, 4m/s, 240cm² e 4 agitações por hora, respectivamente. 

Esta análise pode ser confirmada comparando-se as condições da amostra 8 às 

condições da amostra 1, cujas condições eram  opostas (velocidade do ar de 0 m/s, área 
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de superfície de 77cm² e nenhuma agitação). A amostra 1 foi a última a atingir o 

equilíbrio, após 21 horas de secagem. 

As demais amostras apresentarem um tempo de secagem intermediário entre 

essas duas, com um tempo médio de 17 horas de secagem. A seguir pelos gráficos das 

Figuras 28 e 29 pode-se acompanhar a variação das massas no decorrer da secagem. 

Na Tabela 7 são apresentados os resultados das estimativas dos efeitos para o 

tempo de secagem, onde pode-se observar os valores dos efeitos de cada variável 

estudada, assim como os coeficientes, seus respectivos erros-padrão e p-valor. Os 

valores considerados significativos ao nível de significância de 95% estão apresentados 

em negrito. 

 

Tabela 7. Tabela de efeitos no tempo de secagem 

 Efeito Erro  

padrão 

p-valor Coeficiente Erro  

padrão 

Intercepto 16,72727 0,099066 0,000000 16,72727 0,099066 

(1)Velocidade do ar (m/s) -5,25000 0,232330 0,000023 -2,62500 0,116165 

(2)Área de secagem (cm²) -4,75000 0,232330 0,000034 -2,37500 0,116165 

(3)Agitação (h
-1)

 -2,25000 0,232330 0,000636 -1,12500 0,116165 

1 x 2 -3,25000 0,232330 0,000151 -1,62500 0,116165 

1 x 3 0,25000 0,232330 0,342477 0,12500 0,116165 

2 x 3 -0,25000 0,232330 0,342477 -0,12500 0,116165 

R²=0,99673 

 

Os fatores significativos são aqueles que apresentam o p-valor menor que 0,05. 

Os três fatores analisados, incluindo a interação entre dois deles (velocidade do ar e área 

de secagem) se mostraram significativos. O gráfico de Pareto, mostrado na Figura 22 

evidencia este comportamento. Os valores negativos dos três efeitos na Tabela 6 

mostram um comportamento que já era esperado, o tempo de secagem diminui à medida 

que um desses fatores cresce.  

O fator que mais influencia no tempo de secagem, de acordo com o 

planejamento experimental proposto, é a velocidade do ar. A constante renovação do ar 

dentro da câmara evita ocorra a sua saturação, evitando a diminuição do gradiente de 

umidade. Assim não ocorre diminuição na taxa de transferência de massa. 
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O segundo fator significativo foi a superfície de secagem que também está 

relacionado ao volume do lodo. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de que a 

transferência de massa ocorre pelo contato entre a superfície do lodo e o ar. Quanto 

maior for esta superfície de contato, maior será a transferência de massa. 

O terceiro fator significativo foi a agitação. Apesar de a agitação ter se mostrado 

o fator menos significativo, ela é uma característica importante no desenvolvimento do 

projeto do protótipo. Sendo o espaço uma possível limitação para a implantação do 

protótipo, a agitação durante a desidratação do lodo se mostra uma alternativa 

interessante já que, de certa maneira, ela aumenta a superfície de transferência de massa 

quando promove a movimentação do lodo. 

 

 

Figura 22. Gráfico de Pareto. 

 

Na Figura 23, 24 e 25 são apresentados resultados das superfícies de resposta. 

Pela análise destes gráficos, pode-se observar a interação desses fatores aos pares e 

determinar o tempo ótimo de secagem em cada um deles, representado pela região 

verde, onde são encontradas as melhores condições de secagem. Dessa maneira, as 

regiões vermelhas nos gráficos representam as condições menos favoráveis à secagem e, 

consequentemente, que demoram mais tempo para atingir o equilíbrio.  
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Figura 23. Superfície de resposta para o tempo de secagem com a interação da 

superfície de secagem e velocidade do ar. 

 

 

Figura 24. Superfície de resposta para o tempo de secagem com a interação da agitação 

e velocidade do ar. 
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Figura 25. Superfície de resposta para o tempo de secagem com a interação da agitação 

e superfície de secagem. 

 

Resultados do monitoramento 

 

A Figura 26 mostra o resultado do monitoramento das temperaturas de bulbo 

seco e bulbo úmido. E na Figura 27 é mostrada a umidade relativa do ar. 

 

Figura 26. Temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido durante a secagem. 
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Figura 27. Umidade relativa do ar durante a secagem. 

 

O comportamento das temperaturas e umidade relativa do ar durante a secagem 

é o mesmo que ocorreu na secagem anterior, com picos de temperatura e menores 

valores de umidade relativa do ar em horários perto do meio dia e temperaturas mais 

baixas e maiores valores de umidade relativa do ar no final da tarde e começo da manhã. 

A Figura 28 apresenta a variação da massa das 11 amostras durante o processo 

de secagem.  

 

 

Figura 28. Variação da massa das amostras em função do tempo de secagem. 
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Pode-se observar que no começo da secagem, as amostras apresentaram grandes 

e similares variações massa. Porém, depois de aproximadamente 4 horas as amostras 

passaram a apresentar variações de massa maiores ou menores dependendo das 

condições a que estravam submetidas.  

Nota-se que, no intervalo entre 3 e 5 horas, a amostra que já havia perdido maior 

massa de lodo foi a amostra 8. Já as amostras 1 e 2 foram as que apresentaram, nesse 

intervalo, menor perda de massa. As outras amostras tiveram comportamentos 

intermediários às amostras 1 e 8, dependendo das condições a que estavam submetidas.  

No intervalo entre 5 e 10 horas as amostras (com exceção da 8, que foi a 

primeira a atingir o equilíbrio, com 9 horas de secagem) continuaram apresentando 

variações de massa significativas. Porém, depois deste intervalo, as variações 

diminuíram, até a massa se tornar constante e as amostras atingirem o equilíbrio, sendo 

que a última delas a atingi-lo foi a amostra 1, com 21 horas de secagem.  

Na Figura 25 é apresentado o adimensional da umidade em função do tempo que 

evidencia o comportamento descrito. Quanto à filtração pelo meio poroso, esta só 

ocorreu nas bandejas 1, 2, 5 e 6 no início da desidratação onde a pressão exercida pelo 

lodo era maior, devido à menor área de secagem (77cm²).  A massa de água retirada por 

filtração foi de aproximadamente 35 g em cada uma das 4 amostras. 

 

 

Figura 29. Adimensional de umidade em função do tempo de secagem. 
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Na Tabela 8 são mostradas as massas de equilíbrio atingidas pelas amostras e os 

percentuais de umidade perdidos em cada uma delas.  

 

Tabela 8. Massa de equilíbrio e percentual de umidade perdido das amostras. 

Amostra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Massa (g) 6,6 8,3 13,3 9,8 11,1 9,1 7,3 10,6 15,3 10,6 11,4 

U (%) 96,7 95,9 93,4 95,1 94,5 95,5 96,4 94,7 92,4 94,7 94,3 

 

Nota-se que, apesar do tempo de secagem ser diferente para as amostras, todas 

apresentaram uma perda satisfatória de umidade. Na Figura 30 são mostradas as taxas 

de secagem em função do teor de umidade. 

 

 

Figura 30. Taxas de secagem em função do teor de umidade. 

 

Na Figura 31 nota-se novamente a ausência das etapas caracterizadas por Deng 
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comportamento praticamente constante. 

 

-5

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

T
ax

a 
d
e 

se
ca

g
em

 (
g

ág
u
a.

g
ss

-1
.h

-1
.c

m
-2

) 

Teor de umidade (gágua.gss
-1) 

1

2

3

5

6

7

8

9

10



  

73 

4.5.2 Tecnologia alternativa 

 

Na foto da Figura 31 se apresenta o protótipo, instalado na área de testes do 

Projeto Pró-Natureza Limpa da Unioeste. Nesta foto são mostradas os componentes do 

sistema de secagem solar, sendo eles: a estrutura metálica que serve de suporte da caixa 

de vidro, o qual contém o lodo durante o  processo de desidratação por meio da filtração 

e secagem; a cobertura de vidro, que possibilita a incidência solar e simultaneamente 

protege o lodo de chuvas, orvalhos e outras intempéries como ressaltaram Salihoglu et 

al. (2006); abaixo do suporte, encontra-se a bandeja que coleta a água retirada por 

filtração; e as rodas para facilitar a movimentação do módulo. 

Pode-se notar, pelas fotos do módulo, que a construção e montagem aproximou-

se bastante do projeto mostrado na Etapa 3.5.2. A única característica que não foi 

possível implementar, ao módulo, foi o sistema de ventilação, isto devido ao atraso na 

entrega da caixa de vidro. Na Figura 32 são mostradas as vistas frontal e lateral do 

módulo. 

 

  

Figura 31. Foto do protótipo. 
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Figura 32. Vista lateral e frontal do protótipo. 

 

4.6 Testes operacionais e análise do desempenho da tecnologia alternativa 

 

Nos gráficos das Figuras 33 e 34 são mostrados os resultados do monitoramento 

das temperaturas ambiente e no interior da câmara da câmara e do teor de umidade 

relativa do ar (UR).  

 

Figura 33. Temperatura ambiente e no interior da câmara durante desidratação. 
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Figura 34. Umidade relativa do ar durante a desidratação. 
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e fim de tarde. Os teores de umidade relativa novamente, como nos outros testes, 

mostrarem-se inversamente proporcionais às temperaturas. 
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primeiro dia de secagem o monitoramento começou às 11h da manhã devido à 

montagem do módulo e terminou às 19h. Nos dias seguintes o monitoramento iniciou-se 

às 7h e terminou às 19, com exceção do último dia, cujo monitoramento terminou às 14 

h porque a massa de lodo havia atingido o equilíbrio. 

Cabe ressaltar que os espaços em branco no gráfico correspondem ao período 

noturno. Diferentemente do que foi feito nos testes preliminares, onde durante a noite o 

processo de desidratação era cessado para não haver interferência nos resultados, neste 
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se encontrava em acelerado processo de desidratação. Também ao fim do segundo dia 

não ocorria mais o processo de filtração, devido ao baixo teor de umidade do lodo e 

diminuição aparente da massa do lodo. A massa de água coletada pela bandeja nos dois 

primeiro dias de secagem foi de 7763,5 g, aproximadamente 30% da massa inicial total. 
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No final do terceiro dia de secagem o lodo já se mostrava bastante seco e foi por 

isso foi possível realizar a pesagem. A massa restante de lodo foi de 1415,3 g. Porém 

uma nova pesagem confirmou que ainda havia variação da massa, apesar de já neste 

momento a perda de umidade ter sido satisfatória (94,5%). 

No quarto e último dia de secagem o massa de lodo atingiu o equilíbrio com 

1,02 kg. Com este valor foi possível calcular a quantidade de água perdida por secagem 

que foi de 17,22g. O teor de umidade total perdido foi de 96,08%. 

A maior parte da massa de água perdida foi eliminada por secagem, porém uma 

quantidade considerável foi eliminada por filtração, mostrando assim que realmente a 

adaptação de um processo simultâneo de secagem e filtração aumenta a eficiência do 

processo de desidratação. 

Os resultados mostrados Tabela 8 fazem um comparativo entre a massa inicial e 

final do lodo, massa de água perdida por filtração e secagem. 

 

Tabela 9. Comparativo entre as massas de lodo inicial e final e água perdida. 

 Lodo 

inicial 

Água perdida 

por filtração 

Água perdida 

por secagem 

Lodo 

final 

Massa (kg) 26 7,76 17,22 1,02 

Porcentagem (%) 100 29,85 66,23 3,92 

 

Apesar de a ausência do sistema de ventilação, que pode ter influenciado no 

aumento do tempo de secagem os resultados obtidos foram satisfatórios considerando o 

teor de umidade perdido do lodo. Na Figura 35 pode-se observar a diferença no aspecto 

visual do lodo antes (a) e depois (b) da secagem. 

 

a) b) 

 

Figura 35. Foto do lodo antes (a) e depois (b) da secagem. 
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5 CONCLUSÕES  

 

Na seqüência apresentam-se as respectivas conclusões para cada uma das metas 

contempladas nos objetivos do trabalho. 

 

Identificação das variáveis, parâmetros etapas relevantes do processo de 

secagem de lodo proveniente de biodigestão anaeróbia 

A etapa de identificação de etapas, variáveis e parâmetros relevantes do processo 

de secagem do lodo resultou no planejamento experimental e na metodologia utilizada 

na secagem, tornando possível a avaliação de importantes fatores durante o processo de 

desidratação do lodo. 

 

Caracterização da fonte geradora de lodos 

Esta etapa apresentou resultados importantes em relação às condições de saída 

do lodo biodigerido, matéria-prima deste trabalho. As condições do teor de umidade 

inicial do lodo foram imprescindíveis na elaboração do projeto do protótipo.  

 

Caracterização qualitativa e quantitativa do lodo 

Esta etapa confirmou os resultados das duas primeiras quanto ao teor de 

umidade do lodo.  Mesmo o sistema de biodigestão que forneceu o lodo utilizar uma 

menor quantidade de água do que os biodigestores convencionais, o lodo apresentou um 

teor de umidade alto de 95,6%, se enquadrando na classificação de lodo fluido ou 

diluído. Esse resultado reforçou ainda mais a necessidade de um processo simultâneo à 

secagem solar para aumentar a eficiência da secagem, neste caso a filtração por meio 

poroso. 

 

Análise dos métodos, processos e das tecnologias convencionais para a 

desidratação de lodos provenientes da biodigestão anaeróbica de resíduos orgânicos 

domésticos 

Nesta etapa foram considerados, por meio dos estudos dos variados métodos de 

tratamento, vantagens e desvantagens/limitações dos métodos que têm sido 

desenvolvidos para o tratamento de resíduos sólidos urbanos. De forma geral, a maioria 

dos métodos comparados foca na diminuição do volume do lodo para a deposição em 
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aterros sanitários e em tratamentos químicos para a separação dos metais pesados. Outra 

diferença daqueles métodos para este, são a fonte de geração do lodo, que não 

especificam que seja um sistema de biodigestão para o aproveitamento do biogás. 

 

Desenvolvimento de uma tecnologia alternativa para a desidratação dos lodos 

provenientes da biodigestão anaeróbica de resíduos orgânicos domésticos e construção 

de um protótipo 

 

Testes preliminares 

Os resultados mostraram condições de secagem mais favoráveis quando é 

predominante a secagem por convecção e com maiores valores de velocidade do ar, 

quantidade de agitação e área da superfície. Isto foi constatado pelos resultados do 

planejamento experimental, onde foi mostrado que velocidade do ar, quantidade de 

agitação e área da superfície são fatores significativos. 

 

Desenvolvimento da tecnologia alternativa 

O projeto do protótipo buscou alternativas para contornar as limitações 

tecnológicas encontradas na tecnologia convencional e a melhoria da eficiência da 

secagem dos lodos provenientes da biodigestão de resíduos orgânicos. Ao final desta 

etapa, o protótipo construído satisfez às características desejadas. 

 

Testes operacionais e análise do desempenho da tecnologia alternativa  

O teste operacional realizados com o protótipo mostrou resultados satisfatórios.  

A desidratação do lodo se mostrou eficiente com um teor de umidade eliminado de 

96%, comprovando a viabilidade da utilização da tecnologia desenvolvida.  Desta forma 

a metodologia  proposta e tecnologia alternativa desenvolvidas para a desidratação de 

lodos provenientes de biodigestão anaeróbia de resíduos orgânicos domésticos se 

mostraram eficientes. 
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6 RECOMENDAÇÕES  

 

Para futuros trabalhos sugere-se que sejam feitas análises químicas e biológicas 

do lodo antes e depois do processo de desidratação, bem como da água retirada por 

filtração. Com relação a tecnologia alternativa, embora não apareça de forma explicita 

os detalhes da mesma, isto em função do processo de proteção intelectual, sugere-se a 

construção de um protótipo em escala real para confirmação dos resultados de 

laboratório. Nesse trabalho foi utilizado os lodos provenientes da biodigestão de 

resíduos orgânicos domésticos, para avaliar a versatilidade do equipamento sugere-se 

testar lodos digeridos provenientes de outras fontes.  
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