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1) Introdução 3) Método1) Introdução

O carvão mineral é importante fonte de energia,

necessária para compor a matriz energética brasileira.

� Cerca de 54,7% da oferta interna de energia vem de

fontes não renováveis, desse percentual 5,8% é oriunda do

carvão mineral;

� O lodo do processo de tratamento de esgoto pode ser um

meio alternativo para a redução da queima de carvão;

� Se não descartado de forma correta, o lodo, pode
acarretar prejuízos ao meio ambiente, a sociedade e a

utilização desnecessária de aterros sanitários;

� A utilização de leitos fluidizados na valorização de

resíduos, tal como o lodo de esgoto, combinados ao carvão
mineral auxiliará na redução do envio desse resíduo para

aterro;

� Até onde se sabe, o estado da arte possui estudos sobre

a queima do lodo, porém há uma lacuna na questão cofiring
entre lodo de esgoto com carvão mineral, a qual esse

trabalho pretende diminuir através de seus resultados.

2) Objetivos

3) Método

A pesquisa será realizada em conjunto com a Instituição

SATC, e pode ser caracterizada, quanto aos procedimentos

de coleta, como Experimental, por utilizar de forma

controlada uma bancada de leito fluidizado, onde serão
realizadas as medições dos gases e comportamento da

fluidização da combustão do carvão mineral com o lodo de

esgoto da estação de tratamento.

Figura 1- Bancada de leito fluidizado que será utilizada.

2) Objetivos

4) Resultados esperados

� Identificar a mistura ótima de carvão e lodo para que as

emissões atendam a legislação e exista a estabilidade da

fluidização da chama;

� Obtenção da caracterização do lodo e do carvão;

� Determinação da melhor velocidade de alimentação dos

combustíveis;

� Determinação do percentual de umidade admissível no

lodo para uma combustão satisfatória.

Fonte: Centro Tecnológico SATC.
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Caracterizar o carvão e o 
lodo de Estação de 

Tratamento de Efluentes.

Verificar o perfil dos gases 
de combustão na mistura 

carvão e lodo de ETE.

Analisar a influência da 
umidade do lodo de ETE na 

coqueima.

Comparar o comportamento 
da queima de carvão e 

carvão misturado ao lodo de 
ETE.

Demonstrar o comportamento da 
fluidização da chama e do perfil dos 

gases de combustão na coqueima de 
carvão mineral e lodo de Estação de 

Tratamento de Efluentes.


