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INTRODUÇÃO 

          A madeira do eucalipto, matéria-prima para o processo de 

produção de celulose e papel, é constituída de elementos anatômicos 

dos quais os mais importantes são as fibras. Quando perdemos fibras, 

ou material contendo fibras, estamos perdendo e jogando fora material 

valioso e escasso. Estamos também aumentando nossos custos, já que 

além da perda de matéria-prima, teremos um resíduo a manusear, 

transportar e dispor. Esse resíduo recebe também a denominação de 

poluição. Por essa razão, gerar resíduos sólidos fibrosos em fábricas de 

celulose é uma grande ingenuidade. Estaremos impactando nossos 

custos e a natureza. Perderemos matéria-prima e geraremos poluição. 

Tudo isso representam também custos, logo jogar resíduos fibrosos é 

jogar dinheiro fora.  

          Como material fibroso é matéria-prima, temos em primeiro lugar 

que buscar a origem desse desperdício, onde ele está sendo gerado. O 

problema precisa de preferência ser resolvido em sua origem. As formas 

de se resolver esses problemas são variadas, dependem da criatividade, 

gargalos operacionais, valores envolvidos em investimentos, valor da 

perda desses resíduos, soluções encontradas, �pay back� para os 

investimentos, gestão, boa vontade e comprometimento dos envolvidos. 

Na maioria das vezes, depende também de conscientização e de 

disciplina operacional. Desenvolver conscientização e disciplina é muito 

bom, mas importante também é valorizar essas perdas e seus impactos 

ambientais, sociais e econômicos. Qualquer desperdício gera impactos. 

Muitas vezes, eles sequer são percebidos pelos que estão causando esse 

impacto. O argumento mais comum é que sempre foi assim, que é 

normal perder algo, que todas as fábricas possuem esse tipo de perda, 

etc. Quando esses resíduos são valorados, é bem possível que os 

gestores passem a se mexer rapidamente. Ou a cobrar mudanças e 

depressa! 

http://www.celso-foelkel.com.br
http://www.eucalyptus.com.br
http://www.abtcp.org.br


 4 

          Tenho tido minha vida profissional muito ligada a buscar a 

solução de problemas de resíduos sólidos nas fábricas de celulose e 

papel. É fantástico como que nossa indústria aceita comodamente a 

perda de materiais fibrosos, ou em seus efluentes ou em seus resíduos 

sólidos. Às vezes, os gestores acreditam que estão sem problemas, pois 

estão fazendo algum tipo de reciclagem interna, por exemplo, mandar 

lodos primários para queima na caldeira de biomassa. Com isso, não 

estão enxergando as perdas, se elas estão demasiadas ou não. O 

problema fica oculto e todos acreditando que a vida na fábrica está uma 

maravilha de eficiência. Um grande engano pode estar correndo! 

          Uma vez, fui convidado pelo executivo maior de uma grande 

empresa de celulose de eucalipto no Brasil para a inauguração do que 

ele chamou de �a maior estação do mundo para reciclagem de resíduos 

sólidos de uma fábrica de celulose de eucalipto�. Realmente, a estação 

eu tinha certeza que era fabulosa. Disse imediatamente a ele: �parabéns 

e meus pêsames�. Perguntou-me porquê? Respondi então que o 

parabéns era pela decisão de recuperar as perdas na forma de produtos 

reciclados, o que demonstrava a preocupação e o comprometimento da 

empresa com os aspectos ambientais. Os pêsames eram tão somente 

pelo fato de que se a empresa tinha a maior estação de reciclagem de 

resíduos do mundo, ela deveria ser também uma das empresas que 

mais desperdiçava material na forma de resíduos e os jogava fora para 

essa estação. Reciclagem na maioria das vezes nos cega para o 

problema. A solução correta está, na maior parte das vezes, em 

procurar resolver o problema em sua origem, onde os resíduos estão 

sendo gerados. 

          Quando perdemos fibras para os efluentes trazemos problemas 

de sólidos suspensos e de DQO (Demanda Química de Oxigênio) 

elevados. Essas fibras ou exigirão grandes decantadores para remoção 

delas como lodo, ou irão para os cursos d�água para se acumularem nos 

mesmos. Causam poluição e prejudicam a fauna, consumindo oxigênio 

da água. Fibras também se acomodam nas guelras dos peixes, 

prejudicando sua respiração. Acumulam-se também na forma de 

sedimentos nos fundos dos rios, podendo sofrer fermentações que 

geram odor desagradável. Podem também, por sua degradação 

orgânica, em ter os seus poluentes persistentes concentrados ao longo 

do tempo, como o caso dos organoclorados.  

          Outro grande inconveniente da perda de material fibroso como 

poluição é sua avidez por água. Todo material celulósico  é altamente 

hidrofílico. Em presença de água se hidrata e essa água é difícil de ser 

removida por meios físicos. Por prensagem ou por centrifugação, os 

maiores valores alcançados para teores de secos em materiais fibrosos 

são de 35 a 50%. Em geral, esses valores são menores na prática, entre 

17 a 25%.  Isso significa que os resíduos sólidos de material fibroso são 
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ricos em água. Estaremos perdendo fibras e perdendo água. Estaremos 

despejando água para os aterros sanitários, ou mandando água para as 

caldeiras, quando esses resíduos são queimados. Pior, estaremos 

pagando para transportar, manusear e dispor dessa água, que também 

é um insumo escasso e valioso. 

          Os impactos econômicos são enormes e muitas vezes sequer 

considerados ou conhecidos pelos gestores das fábricas. Cada tonelada 

de rejeito fibroso seco pode carregar cerca de 3 a 6 toneladas de água, 

aumentando seu peso e o volume desse resíduo. Resíduos são 

manuseados por volume e sua disposição ocupa volumes de aterros 

sanitários. Tudo isso tem um custo que não é nada pequeno. O custo de 

manuseio, transporte e disposição de resíduos sólidos industriais de 

fábricas de celulose e papel varia entre 8 a 25 dólares americanos por 

tonelada ou metro cúbico. Qualquer que seja a forma como pagarmos 

ou computarmos os pagamentos para se dispor desses resíduos, 

estaremos pagando pela água jogada fora junto aos resíduos. O mais 

grave é que quase ninguém considera nos seus cálculos o valor dessa 

água perdida, como se a água fosse um bem sem valor algum. Incrível 

então, a pouca atenção que se dá a uma correta prensagem desses 

resíduos, quando eles são gerados. Poucos possuem especificação de 

umidade para seus resíduos sólidos. A maioria dos locais de disposição 

intermediária de resíduos nas fábricas são descobertos, com o resíduo 

sempre se hidratando com as águas de chuva ou de lavagem dos pisos. 

O mais incrível é aceitar essas perdas de materiais fibrosos e de água, 

como se isso fosse absolutamente normal.  Além disso, quando 

perdemos um resíduo, nós perdemos água, matéria prima e todo o valor 

adicionado no processo até se chegar a esse material sendo jogado fora. 

Exemplo, se perdemos serragem de madeira, perdemos o valor como 

madeira, mais o valor para se descascar as toras, para se picar as 

mesmas, para se classificar os cavacos, etc.  

          Se perdemos fibras, perdemos madeira mais todo o valor 

adicionado no processo para se chegar onde essa fibra foi perdida: na 

máquina de secar celulose tem um valor; na lavagem de celulose não 

branqueada tem outro. Se a perda de fibras ocorrer pelos efluentes da 

máquina de secar celulose, as nossas fibras estarão quase prontas: elas 

já foram individualizadas pelo cozimento, depuradas, branqueadas e 

lavadas. Seu único custo a adicionar para vendê-la a preço integral seria 

o custo da secagem. Perdemos então muito com cada tonelada de fibra 

desperdiçada. 

          Se perdemos rejeitos do digestor, perdemos madeira, álcali ativo, 

licor preto e o calor desses rejeitos que poderiam ser reaproveitados no 

processo. Além disso, pagamos o custo da disposição e tratamento da 

poluição. Rejeitos do digestor são resíduos problemáticos, pois possuem 
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alcalinidade ativa, pH alto, lixiviam líquido escuro, e com isso, possuem 

impacto ambiental substancial.  

          Com base nesses exemplos simples, podemos entender que 

perdas de resíduos fibrosos são muito valiosas. E mais importante: elas 

ocorrem porque deixamos acontecer. Perdas de resíduos fibrosos são 

perfeitamente evitáveis. Não é o caso de outros tipos de resíduos, como 

�dregs� e �grits�, por exemplo, que ocorrem independentemente de 

nossa vontade. Falaremos sobre eles em outro capítulo desse livro. 

          Por todas essas razões, é muito importante que as perdas de 

rejeitos fibrosos sejam quantificadas no dia-a-dia operacional. Essa 

quantificação não deve ser feita apenas com base em toneladas 

perdidas, mas também no valor total dessa perda, envolvendo os 

valores agregados no processo e os custos de disposição dessas perdas. 

É grande o valor econômico desperdiçado junto. Isso sem falar nos 

impactos ambientais, que são muito altos. Levando em conta a grande 

escala de produção de nossas fábricas de celulose e papel, a geração de 

resíduos sólidos pode atingir milhares de toneladas por ano. Um 

desperdício, uma ingenuidade, um passivo ambiental a nos perseguir 

para sempre. Gostaria muito de poder enxergar um compromisso cada 

vez maior de nossa indústria para a eliminação dos problemas de 

resíduos sólidos, não apenas para tratar e dispor os mesmos. Estamos 

melhorando, um dia chegaremos a fábricas com mínimas gerações de 

resíduos, mas ainda há um caminho a percorrer para isso. 

          Soluções existem, não tenham dúvidas. Elas apareceriam mais  

naturalmente, se nossos técnicos atentassem mais para essas perdas. O 

que não podemos é nos acomodar com essas situações e com as 

perdas. Fico absolutamente pasmo e incrédulo quando escuto gestores 

de nossas fábricas aceitarem como normal valores de perdas de fibras 

de 1%, dizendo que trata-se de benchmarking para esse tipo de 

indústria. Vejam amigos que 1% de fibras perdidas significam apenas e 

tão somente que a cada 100 toneladas de polpa fabricada jogamos fora 

1 tonelada. Podemos extrapolar para nossas florestas. A cada 100.000 

hectares plantados de florestas para alimentar nossa grande fábrica, 

cerca de 1.000 hectares estão crescendo apenas para darem origem a 

fibras que sairão como resíduos. Esses resíduos, além de serem perdas 

importantes, significam custos de tratamento, reciclagem, manuseio, 

disposição, etc. Eu definitivamente não aceito, não posso aceitar isso de 

forma alguma. Até porque temos formas inteligentes de se recuperar 

quase tudo isso que perdemos hoje em dia. Temos que pensar de nova 

forma, agir de nova forma, prevenir de nova forma, até mesmo mudar 

nossas fábricas para que elas sejam ainda mais amigas do ambiente. 

Não estaremos gastando mais ou sofisticando mais, estaremos isso sim, 

resultando melhor.  A nova fábrica de celulose e papel de eucalipto pode 

ser muito menos geradora de resíduos sólidos, essa é a convicção que 
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temos a adotar e a perseguir. Podemos engenheirá-las melhor,  prevenir 

mais, achar novas formas de fazer as coisas.  

          Nesses capítulos que estaremos escrevendo sobre resíduos 

sólidos, nosso objetivo não é uma discussão sobre legislações ou sobre 

aspectos burocráticos de como fazer a gestão de resíduos. Queremos 

isso sim, mostrar o problema sobre um ângulo prático de atuar 

operacionalmente. Queremos também mostrar formas diferentes de 

buscar a solução do problema dos resíduos em sua origem. Nossas 

fábricas precisam ser mais limpas, gerar menos resíduos e poluição. 

Precisam também serem mais ecoeficientes, usando melhor aquilo que 

possuem como matéria prima. Melhoramos muito nos últimos anos, não 

temos dúvidas, mas ainda há muito espaço para novas melhorias. 

          Quais seriam os resíduos fibrosos mais importantes gerados em 

uma fábrica de celulose e de papel de eucalipto? Eles não são muitos em 

tipos, mas são volumosos e custosos: 

 Rejeitos do digestor ou nós do cozimento; 

 Palitos da depuração de massa não branqueada ou �shives�; 

 Serragem da classificação dos cavacos; 

 Casca suja da área de estocagem de madeira e preparação de 

cavacos; 

 Restos de madeira (toretes, páletes, etc.); 

 Restos de material orgânico da jardinagem (grama e poda de 

árvores). 

 Fibras perdidas como lodo primário; 

 Refugos da fabricação do papel (�broke�); 

 Papel coletado na fábrica nos programas de coleta seletiva; 

 

          Frente à dimensão desse estudo, nessa capítulo dedicaremos 

nossa atenção para os seis primeiros mencionados. No capítulo seguinte 

falaremos sobre as perdas de fibras e de papéis. 

 

          As quantidades geradas e suas qualidades dependem muito do 

projeto conceitual da fábrica, do estado tecnológico da mesma, do uso 

de sua capacidade, dos gargalos existentes e da forma como é feita a 

gestão operacional. Para se prevenir a geração de resíduos fibrosos e 

diminuir as perdas de material fibroso, há que se combinar muito bem 

esses ingredientes, de forma sábia e comprometida. Discorrendo um 

pouco mais sobre cada um deles: 

 

 Projeto conceitual da fábrica 

 

          Quando do desenho da fábrica, ainda em sua fase de engenharia 

conceitual, uma série de decisões impactam sobre a maior ou menor 

geração de perdas de materiais fibrosos. Muitas coisas são decididas 
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ainda no papel, às vezes por engenheiros que desconhecem o que é 

lidar com resíduos, ou qual o valor desses resíduos. Por isso, decisões 

que visam simplificar o projeto e reduzir seus custos de investimento 

podem acabar gerando vazamentos de milhares de dólares anuais. Só 

um exemplo simples: podemos colocar ou não filtros para coletar fibras 

perdidas nos efluentes do branqueamento. Há um custo de investimento 

para esses filtros, mas há fibras recuperadas que não são em pequena 

quantidade. Se colocamos os filtros, gastamos mais com eles na 

construção da fábrica, mas resultamos em menores custos e 

investimentos na decantação primária e ganhamos fibras recuperadas 

que têm muito valor.  As decisões na fase conceitual precisam ser muito 

bem ponderadas e por técnicos com experiência. Resíduos 

sobrecarregam as operações e o meio ambiente. Geram mais custos e 

sua solução, muitas vezes é simples e de �pay back� rápido. 

 

          Vejam algumas outras decisões da fase conceitual de uma fábrica 

que impactam na geração de resíduos sólidos fibrosos: 

 

Tipo de combustível auxiliar para geração de energia: 

Quando a decisão é pelo uso de biomassa, com caldeira de alta 

tecnologia e versatilidade, as decisões quanto ao uso e disposição de 

alguns resíduos ficam bastante favorecidas. Isso porque a caldeira de 

biomassa pode queimar muitos desses resíduos como combustível, 

ainda que úmidos em sua maioria. Nessas condições, é importante um 

bom controle das operações de desaguamento, prensagem e evitar o 

reumedecimento do material. Caldeiras de biomassa podem 

perfeitamente queimar resíduos orgânicos como lodo primário da ETE � 

Estação de Tratamento de Efluentes, palitos da depuração da celulose, 

restos de casca, restos de serragem, papel sujo da coleta seletiva, 

restos de grama e da poda das árvores do jardim da fábrica, etc.  

 

Uso de filtros para coletar fibras de efluentes setoriais: 

A coleta das fibras onde elas estão sendo perdidas é uma das melhores 

opções de investimentos em melhoria contínua em fábricas de celulose e 

de papel. Os filtros usados para isso são muito simples: filtros a disco ou 

filtros a tambor tipo engrossador com telas de malha 60 a 80 mesh. 

Perdas usuais de fibras ocorrem nos efluentes do branqueamento, da 

máquina de secar celulose e da máquina de fabricar papel. São comuns 

também em vazamentos de gaxetas, em drenagens de tanques, etc.  

 

Dimensionamento adequado de tanques: 

Toda vez que um tanque contendo massa de fibras em suspensão vier a 

transbordar, podemos estar perdendo fibras. Muito importante conhecer 

o balanço de fluxos que chegam a cada tanque para entender as razões 
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dos transbordos e das drenagens. Importante conhecer também as 

características qualitativas de cada um desses fluxos, quais os que 

possuem mais carga e quais os mais diluídos. 

 

Projeto da área de estocagem e preparação de madeira: 

Nesse projeto em geral se presta muito mais atenção nas quantidades 

de madeira na forma de toras ou cavacos a armazenar, do que na 

qualidade e nas contaminações dos mesmos. As definições na rotação 

do estoque de toras, na proporção de alimentação direta das toras aos 

picadores, na pavimentação das canchas de madeira, no tamanho das 

pilhas de cavacos, na forma de manuseio dos cavacos, etc., ajudam a 

gerar mais ou menos resíduos nessa área. Essa área pode ser grande 

geradora de resíduos sólidos em fábricas de celulose.  

 

Definição do tipo de descascamento das toras: 

Quando o descascamento é feito no campo, muito importante é se 

garantir uma mínima porcentagem de casca acompanhando as toras 

descascadas. Isso implica em gestão do compromisso, implica em 

disciplina, em treinamento e em criatividade. Tudo isso é válido tanto 

para a área industrial como para a florestal. 

Outra área que gera muitas perdas de casca é a do pátio de estocagem 

de toras, isso tanto para toras que chegam descascadas ou não. As 

toras descascadas no campo podem possuir ainda muita casca na forma 

de tiras aderidas e que se soltam com o manuseio das toras.  Quando as 

toras são descascadas na fábrica, sempre ocorrem perdas de casca ou 

no pátio de toras, ou na área de descascamento e de lavagem das toras. 

O desenho da fábrica deve ser tal que privilegie que essa casca se suje 

o mínimo possível, que se umedeça o mínimo possível e que possa ser 

viável como biomassa combustível em caldeira desse tipo. 

 

Forma de se reciclar os nós do digestor: 

Atualmente, é absolutamente incompreensível que algumas novas 

fábricas de celulose kraft sejam construídas sem sistema de reciclo de 

nós do digestor. Mesmo que os fornecedores dos modernos digestores 

argumentem que a quantidade de nós gerados seja muito pequena, isso 

não é tão pouco assim, em função das enormes escalas de produção. 

Volumes significativos de um resíduo escuro, sujo, odoroso, úmido e 

com alto pH, ainda com alcalinidade ativa devem ser evitados. Enviar 

esse tipo de resíduo a um aterro sanitário é caro e complexo. A 

reciclagem interna de nós é importante, bem como as formas de se 

minimizar sua geração pelo adequado processamento da madeira na 

produção dos cavacos. Também as condições de cozimento e o número 

kappa a que se cozinha a polpa afetam essa geração para mais ou para 

menos. 
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Sistema de recuperação de toretes de madeira: 

O descascamento pode gerar significativas quantidades de toretes 

quebrados de toras finas. A concepção do tipo de descascador e o 

manuseio de toras pode ajudar na redução de geração desse resíduo, ou 

o seu aproveitamento como cavacos de processo ou para energia.  

 

 

 Estado tecnológico da fábrica 

 

          Fábricas antigas, com digestores, lavadores de polpa, filtros, 

fornos de cal, caldeiras, etc. de geração tecnológica mais antiga perdem 

muito mais insumos e matérias primas que viram resíduos. A evolução 

tecnológica do processo industrial tem levado a fábricas de circuitos 

mais fechados, com maiores eficiências, menores perdas e maiores 

taxas de reciclagem interna. 

          Hoje, os picadores modernos geram menos lascas e menos 

serragem; os digestores conseguem produzir bem menos nós e palitos; 

as prensas lavadoras perdem menos fibras, etc. Enfim, toda a tecnologia 

evoluiu para melhor e para maior ecoeficiência. Entretanto, nosso setor 

de celulose e papel é constituído de um universo de fábricas com idades 

tecnológicas muito distintas. Temos fábricas estado-da-arte e  

moderníssimas, e outras com bastante uso e experiência. Por essa 

razão, os números de geração de resíduos fibrosos variam bastante. Há 

fábricas que geram muito pouco ou quase nada para dispor fora, 

enquanto outras atingem valores absolutamente altos e inacreditáveis, 

como cerca de 300 a 400 kg/adt de celulose. Nesses últimos casos 

encontram-se as fábricas que geram muita serragem ou casca por 

excesso de biomassa combustível, ou por terem outro tipo de 

combustível secundário (carvão mineral, gás natural, etc.). 

 

Convenções adotados nesse capítulo: 

adt = �air dry ton� ou tonelada �seca ao ar�; 

odt =�oven dry ton� ou tonelada absolutamente seca ou �seca em estufa�. 

 

 

 Uso da capacidade produtiva e gargalos operacionais 

 

          Quando a fábrica opera em condições normais, dentro das 

capacidades de projeto de seus equipamentos, a geração de resíduos é 

menor. Quando ela excede essa capacidade e trabalha com seções com 

gargalos acentuados, a geração de resíduos sobe exponencialmente. 

Isso ocorre para quaisquer dos tipos de resíduos sólidos, quer fibrosos 

ou inorgânicos (casca, nós, palitos, serragem, �dregs� e �grits�, cinzas, 

etc.). 
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          Também, quando uma fábrica nova entra em operações, durante 

a fase de curva de aprendizado, a geração de resíduos é relativamente 

mais baixa, exceto em excepcionalidades como acidentes ou erros 

operacionais. Durante o período de curva de aprendizado, a fábrica 

costuma operar abaixo da capacidade de desenho, ainda em processo 

de desenvolvimento dessas capacidades. O sistema todo está vazio de 

impurezas e de contaminantes. Toma um certo tempo para o sistema se 

saturar em porcarias e para elas se acumularem, e merecerem 

remoção. É o caso dos �dregs� e �grits�, por exemplo, gerados em muito 

menores quantidades no início de operações da fábrica. Portanto, muito 

cuidado em aceitar como padrões de geração de resíduos aqueles 

encontrados em início de operação de qualquer nova fábrica de celulose 

e de papel. Eles podem piorar muito em pouco tempo.  Qualquer 

gargalo operacional resulta em perdas, pode ser de fibras, de madeira, 

de licor preto, etc. Mesmo que seja de carga orgânica para os efluentes, 

isso se reverterá em perdas maiores de resíduos sólidos, pois a carga 

orgânica acaba por virar lodo secundário no tratamento de efluentes.  
 

 

 Gestão operacional 

 

          Esse é um dos principais fatores geradores de resíduos: qual é o 

cuidado que a gestão tem em prevenir sua geração, em medir suas 

quantidades, em evitar as perdas processuais, em não aceitar má 

operação? Operadores descuidados, despreparados, mal intencionados, 

mal treinados, mal orientados, perdem muito mais, geram muito mais 

resíduos do que outros que estejam atentos e comprometidos. Chefias 

não conscientizadas e não comprometidas também afetam muito isso, 

pois os operadores se espelham no comportamento dos chefes. O 

aumento dos resíduos ocorre por drenagens, purgas, não atenção para a 

umidade correta dos resíduos, procedimentos inadequados, falta de 

cumprimento de indicadores operacionais, desejo de produzir a qualquer 

custo, manutenção precária, etc.  Quando a chefia da área cobra a 

qualidade e a quantidade dos resíduos gerados, todos se empenham 

para minimizar sua geração. Entretanto, muitos gestores só se 

preocupam com as toneladas fabricadas de produtos, pouca atenção dão 

aos resíduos. Eles não conseguem enxergar essas perdas e não sabem 

valorar em dinheiro essas mesmas perdas. É nossa missão ensiná-los, 

concordam? Resíduos sólidos são desperdícios, são custos e 

oportunidades desperdiçadas, jogadas fora e se pagando ainda mais 

para se jogar fora. Por essa razão, toda gestão deve estar muito atenta 

aos números de quantidade, qualidade e valores das perdas ou de 

resíduos de processo. 
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          Nossa proposta aos gestores é muito simples: especificar a 

qualidade de cada resíduo sólido (umidade, teor de álcali residual, etc.), 

as  quantidades máximas aceitáveis (em kg/adt ou m³/adt) e o valor 

diário perdido por cada resíduo (em unidade monetária por tonelada de 

celulose produzida). A partir daí, fazer a gestão diária desses 

indicadores de cada área geradora de resíduos, como se fosse um 

produto da fábrica. Tudo isso com metas a serem cumpridas, e com 

explicações para as não conformidades. Veremos como fazer isso em 

capítulo futuro de nosso Eucalyptus Online Book. 
  
 

========================================== 

 
 

REJEITOS DO COZIMENTO KRAFT, NÓS, INCOZIDOS  OU 

REJEITOS DO DIGESTOR  

 

 

          Os conhecidos �nós� ou �incozidos� são resíduos usuais no 

processamento de madeira em sua conversão a celulose. O nome �nós� 

está associado aos nós da madeira, que são os pontos de inserção dos 

galhos no tronco. Essa madeira é de mais difícil cozimento e por essa 

razão, relacionada aos rejeitos do processo kraft. Entretanto, os rejeitos 

não são oriundos apenas dessas madeiras anormais.  Alguns cavacos de 

eucalipto mais densos, mais espessos, ou sobre-dimensionados, ou 

ainda de alguma madeira defeituosa, acabam por não se impregnar bem 

e ficam parcialmente deslignificados no cozimento. Com isso, suas fibras 

não se individualizam e eles precisam ser separados da polpa. Esses 

rejeitos existem, eles são inevitáveis no processo. Mesmo com picadores 

modernos ou com digestores com alta tecnologia, esses rejeitos sempre 

acabam por aparecer. Evidentemente, o que ocorria no passado eram 

altas proporções desses rejeitos, entre 1,5 a 4% base peso seco de 

celulose. Hoje, as proporções baixaram bastante, para 0,3 a 1% base 

peso seco de celulose na saída do digestor. Temos digestores hoje que 

possibilitam muito melhor impregnação dos cavacos com o licor de 

cozimento. Esses digestores cozinham a menores temperaturas e com 

muito maior tempo de reação. Com isso, a deslignificação é melhorada e 

os nós diminuíram em quantidade, mas ainda existem, não tenham 

dúvidas. Muitos acreditaram, que nos digestores mais modernos em 

cozimentos longos e com baixas temperaturas, os rejeitos seriam 

praticamente inexistentes: acabaram se enganando redondamente. 

Logo tiveram que colocar sistemas de recirculação para se livrarem do 

problema do rejeito acumulado. Ainda, basta que a fábrica comece a 
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exceder a capacidade de desenho do digestor por crescimento de sua 

produção que a geração de nós aumenta, isso é inquestionável.  

           O teor de rejeitos do cozimento é muito dependente também do 

número kappa da polpa kraft resultante do cozimento. Se o cozimento 

for para números kappa 14 a 16, esse teor é muito mais baixo do que 

se o cozimento almejar números kappa 17 a 19.  Nessas faixas usuais  

de número kappa, mesmo para os digestores modernos e de alta 

tecnologia, os teores de rejeitos variam de 0,4% até 1% base polpa 

seca, dependendo do número kappa a que se cozinha a madeira.  

          É portanto muito importante a definição de uso para esses 

rejeitos para evitar que eles se percam como resíduos, inclusive com 

impactos econômicos, ambientais e também sociais (desconforto para a 

população com a sujeira e o odor no transporte). 

          Em quase todos os desenhos de fábricas, os rejeitos do digestor 

retornam ao digestor para recozimento, mesclados aos cavacos virgens. 

A forma de retorno varia, desde o envio à pilha de cavacos, como ao 

retorno direto para a alimentação dos cavacos ao digestor. A reciclagem 

se baseia em reaproveitar as fibras dos rejeitos, tendo em vista a 

facilidade de seu recozimento. 

          Os nós carregam em seu interior uma certa quantidade de álcali 

residual. Eles estão parcialmente cozidos, já perderam fração 

importante de sua lignina da madeira. Como o material está 

parcialmente deslignificado, o novo cozimento deles é favorecido. 

Pequenas cargas alcalinas e curtos tempos de cozimento são suficientes 

para completar a liberação das fibras. Isso significa que os nós podem 

virar celulose muito antes do que os cavacos no interior dos digestores. 

Há digestores contínuos, ainda de outra geração tecnológica, que são 

muito sensíveis a essa diferenciada capacidade dos nós virarem polpa. 

As fibras quando presentes nos licores em circulação no digestor podem 

trazer problemas de entupimentos de peneiras para extração e 

recirculação dos licores. Outro problema é a forma de se dispersar os 

nós junto aos cavacos. Se os nós não estiverem muito bem misturados, 

eles podem acabar por criar bolsões de nós dentro do corpo do digestor 

(zonas com muito maior proporção de nós do que de cavacos). Nessa 

zona, os nós se transformam em celulose rapidamente, as fibras 

começam a ser liberadas, os volumes se alteram e a coluna de cavacos 

dentro do digestor pode sofrer modificações em seu deslocamento. Isso 

pode até mesmo causar entupimentos dentro do digestor contínuo. Em 

resumo, a recirculação dos nós é desejada e ecoeficiente, mas ela 

precisa ser feita de forma disciplinada e correta. Esses problemas são 

comuns quando os nós são manuseados de forma irregular e 

intermitente para sobre as pilhas de cavacos por máquinas tipo tratores 

com pás carregadoras.    
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          Além de se retornar os nós para novo cozimento, existem outras 

formas de se dispô-los, reciclá-los ou reaproveitá-los. A  pior delas é 

enviar esses rejeitos para um aterro sanitário ou para utilizações fora da 

fábrica. Os rejeitos carregam ainda muito licor preto, são difíceis de 

serem transportados, exigem veículos especiais para evitar que as 

rodovias se sujem com o licor preto que escorre, e têm odor 

desagradável. Enfim, uma operação nada agradável e uma imagem 

nada boa para a fábrica. Mesmo armazenar os nós na área fabril é 

problemático. A área precisa ser ampla, pavimentada, de preferência 

coberta. A liberação de um caldo de licor preto é constante, dá 

aparência indesejável e odor persistente. Pode ainda sujar o solo e 

contaminar o efluente pluvial. Em dias de chuva a liberação de chorume 

se torna problemática e sobrecarrega-se o tratamento de efluentes (se o 

chorume for para ETE) ou a evaporação (se for tratado como derrames 

ou �spills�). 

 

        
Rejeitos do digestor ou nós do cozimento  

 

 
Rejeitos do digestor com maiores dimensões  

(o que significa maior número kappa e cor mais escura) 
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            Por todas essas causas comentadas, temos que ter sempre uma 

solução para evitar que esse rejeito se acumule, ou na fábrica ou em um 

aterro sanitário. A solução para o tema rejeitos do digestor deve de 

preferência ser resolvida dentro das cercas de nossa fábrica. 

 

 
Visão aérea de enorme pilha de nós armazenados ao ar livre  

(apesar de terreno pavimentado e escoamento  de chorumes para o sistema de 

recuperação de perdas químicas, o visual é pouco adequado para o nível tecnológico 

das fábricas estado-da-arte) 

 

          As soluções existentes para os rejeitos do digestor podem ser as 

seguintes: 

 Recozimento em mistura com cavacos virgens; 

 Recozimento de forma isolada e cativa em pequeno digestor 

�batch�, especialmente destinado a essa finalidade; 

 Queima na caldeira de biomassa como combustível; 

 Desfibramento em refinador de discos para produção de pasta 

semi-química; 

 Desfibramento, depuração, incorporação às fibras não 

branqueadas da própria fábrica e envio para a deslignificação com 

oxigênio e posteriormente, ao branqueamento. O resíduo a maior 

da depuração de �shives� pode também ser redesfibrado ou 

enviado como palitos para outra utilização. Até certos limites, a 

deslignificação com oxigênio e o branqueamento drastificados 

podem dar conta da liberação das fibras dos �shives� criados pelo 

desfibramento. Mas a que custos e limitações??? 
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          Discutiremos a seguir, e de forma breve e prática, cada uma 

dessas utilizações. Felizmente, tive a oportunidade em minha vida 

profissional de estar ligado a todas essas alternativas. Portanto, posso 

falar sobre isso, com a experiência vivenciada em cada uma delas. 

          Cabe a cada empresa decidir pela forma de dar uma utilização 

aos nós do digestor. Isso em função de seu desenho, de seus gargalos, 

de sua capacidade criativa e de investimentos.  

 

 

 Queima em caldeira de biomassa 

 

 
Pilha de biomassa casca vendo-se ao fundo nós do cozimento para queima em caldeira 

de biomassa 

 

          É muito mais uma operação para se ver livre dos rejeitos, mas 

não é uma operação muito sábia do ponto de vista econômico e técnico. 

Os nós são muito úmidos, já perderam muito de sua lignina. A lignina 

tem maior poder calorífico que os carboidratos da madeira. Os nós ainda 

possuem residual importante de álcali ativo (soda cáustica e sulfeto de 

sódio). Isso não é adequado para a queima, além de poder gerar odor e 

emissões de compostos de enxofre nos gases da combustão. Além 

disso, é sempre possível se ter pedras e areia nos nós, devido à própria 

contaminação dos cavacos virgens. Na depuração para separação dos 

nós, esses contaminantes são também separados. O manuseio dos nós, 

se for de forma aberta, também acaba levando contaminações a eles 

(disposição dos nós no solo, antes de se levar os mesmos para queima 

na caldeira de biomassa). Em resumo, queimar os nós do digestor em 

caldeira de biomassa traz desvantagens técnicas e econômicas 

consideráveis. O poder calorífico é também baixo, pela alta umidade dos 

nós. Essa prática consiste apenas em uma opção de tornar a fábrica 

limpa e isenta dos nós. Deve ser considerada apenas para emergências 
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e não para uma continuidade operacional, com essa operação sendo 

realizada diariamente.  

 

 

 Desfibramento em refinador de discos para produção de 

pasta semi-química 

 

          Trata-se de uma operação viável tecnicamente, mas econômica e 

ambientalmente inapropriadas em muitos casos. O valor de mercado de 

uma pasta semi-química não branqueada de eucalipto, com teor 

relativamente elevado de feixes de fibras (�shives�) é baixo. Não existe 

realmente um mercado para esse tipo de pasta, ele precisa ser criado. 

Essa pasta compete muito mais com aparas recicladas de papelão 

ondulado do que com uma pasta química sem branqueamento. A 

flutuação de preços e o tipo de mercado são muito instáveis. O mercado 

é pequeno e pouco atrativo. Por isso, essa produção deixa muito a 

desejar. 

          Mesmo que a tecnologia consiga fazer bem esse desfibramento, é 

melhor que ele ocorra a média ou alta consistência (maior que 15%) 

para melhor efetividade e economia na separação das fibras. 

Consistências menores não são recomendadas, nem pela qualidade da 

polpa resultante (desfibramento insuficiente), nem pela saúde dos 

desfibradores de disco. O consumo de energia para desfibrar e bombear 

essa pasta é também desaconselhável em baixas consistências.  

          A polpa semi-química assim produzida possui ainda muitos 

rejeitos pequenos do tipo feixe de fibras, entre 0,5 a 5% base peso 

seco. O número kappa é elevadíssimo, entre 50 a 80, e  a alvura muito 

baixa (15 a 25% ISO). Os valores também são muito variados, pois a 

qualidade dos rejeitos varia conforme o tipo de madeira, as dimensões 

dos cavacos, a performance dos depuradores, a presença de fibras em 

função da lavagem dos nós, e também da performance dos 

desfibradores (tipo de discos, estado de manutenção do equipamento, 

etc.). Além disso, a polpa possui leve odor de processo kraft, sendo às 

vezes desaconselhável para ser usada em embalagens de cartão para 

alimentos.  

          Com o desfibramento, depuração e lavagem desses nós e polpa 

resultante, gera-se um filtrado muito rico em DQO e alcalinidade, que 

precisa ser enviado para o ciclo de recuperação, sobrecarregando a 

evaporação. A alternativa de se enviar o mesmo ao efluente eleva em 

muito a carga de DQO para a ETE. 

          Já vi muitas empresas venderem ou doarem esses rejeitos do 

digestor para terceiros, para outras empresas de papel ou papelão que 

fazem esse desfibramento em condições às vezes ambientalmente e 

socialmente nada corretas. É uma transferência de passivo, a empresa 
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que comercializa resíduos tem responsabilidade compartilhada com 

quem compra os resíduos.  Quem gera e vende é igualmente 

responsável em relação a quem usa e polui com esses mesmos 

resíduos. Por essa razão, também aqui, evitar a saída do resíduo da 

fábrica que o gerou. Se a opção for desfibrá-los, ter então uma 

tecnologia e cuidados ambientais compatíveis a essa operação. Quando 

o filtrado é enviado para ser tratado como efluentes, sobrecarregará 

bastante o tratamento primário com fibras e o secundário, com a alta 

carga orgânica. 

          Uma operação de desfibramento de nós pode gerar alguns tipos 

de inconvenientes na nossa fábrica de celulose kraft de eucalipto. 

Vamos referenciar os dados com base em toneladas secas da polpa 

semi-química produzida. São os seguintes os inconvenientes: 

 perda de fibras (0,5 a 2% base peso seco); 

 geração de filtrado que sairá como efluente contaminado a ser 

tratado (10 a 15 m³/adt de pasta semi-química); 

 perda de calor pelo fato dos nós quentes se esfriarem (150 

Mcal/adt); 

 perda de álcali ativo como soda que estava a impregnar os 

rejeitos (50 kg NaOH/tonelada seca de rejeitos); 

 perda de sódio total enviado ao esgoto devido geração de efluente 

contaminado na operação (10 a 20 kg Na
+
/adt) 

 perda de DQO nos efluentes dessa operação (70 a 100 kg de 

DQO/adt); 

 geração de lodo secundário úmido devido acréscimo de DQO ao 

tratamento de efluentes ( 250 a 300 kg lodo úmido/adt de pasta 

semi-química); 

 perda de sódio e de DQO que continuam na polpa sendo 

comercializada, mesmo após a intensa lavagem da mesma (0,5 kg 

Na
+
/adt e 1,25 kg DQO/adt). 

 

       
Desfibrador de nós relativamente simples em operação terceirizada e polpa lavada e 

prensada gerada pelo desfibramento 
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          Independentemente dos problemas técnicos, operacionais e 

ambientais que essa operação de desfibramento dos nós possa trazer, a 

celulose semi-química produzida pode ser utilizada na fabricação de 

diversos tipos de papéis como: miolo de papelão ondulado, parte central 

de cartões triplex, parte interna de cartões duplex, embalagens tipo 

kraft substituindo em parte a fibra longa kraft não branqueada, 

kraftliner, testliner, produtos de fibro-cimento como substituto de 

asbesto e fibra longa, etc.  

 

         A polpa semi-química kraft não branqueada obtida a partir de 

desfibramento de rejeitos do cozimento de madeira de eucalipto tem 

algumas vantagens papeleiras interessantes. Suas resistências físico-

mecânicas são adequadas, seu volume específico e porosidade 

excelentes e a opacidade excepcional. Em contrapartida, mostram 

algumas propriedades indesejáveis como: variação da tonalidade, da 

alvura e da cor, em função das variações do número kappa; teor de 

feixes de fibras elevado, consumo alto de energia na refinação. A polpa 

é também mais hidrofóbica do que uma pasta kraft normal. As 

exigências de refinação da pasta são altas mais para destruição dos 

feixes de fibra do que para desenvolver resistências. Como o teor de 

�shives� pode ser alto, o usuário tende a drastificar o refino para liberar 

fibras, quebrando esses feixes. É o recurso que ele tem, pois depurar 

significaria perder fibras e peso da polpa comprada. O consumo de 

energia para isso é alto, entre 150 a 200 kWh/adt para se atingir grau 

Schopper Riegler de 35 a 40. A geração de finos é intensificada nessas 

condições. Como a celulose é relativamente alcalina (pH entre 8 e 9), a 

refinação é favorecida. Por isso, as propriedades físico-mecânicas que 

dependem de ligação entre fibras (�bonding�) são boas. 

          Uma empresa que por anos produziu esse tipo de pasta foi a 

Riocell, onde trabalhei por 19 anos. Hoje a empresa não produz mais 

esse tipo de polpa e a fábrica pertence à Aracruz Celulose, em 

Guaíba/RS/Brasil. A empresa tinha gargalos sérios no digestor. Para 

viabilizar maior produção nesse digestor, decidiu-se estrategicamente 

retirar os nós do processo e desfibrá-los em separado. A celulose assim 

produzida se denominava de �polpa filler�, pois era vendida como 

�enchimento� para alguns tipos de papéis, especialmente cartões e 

embalagens. O objetivo inicial era se cozinhar os nós e a serragem da 

preparação dos cavacos em um pequeno vaso ou digestor. Com isso, a 

polpa �filler� seria um misto de polpa de nós e de serragem. A operação 

se inviabilizou logo de início por duas razões.  A primeira era a própria 

geração de serragem e de nós. Tanto o digestor, com a linha de cavacos 

estavam sobrecarregadas. Com isso, as quantidades de nós e de 

serragem eram bem acima do imaginado pelo projeto. Só a geração de 

rejeitos do digestor era de algo como 2,5% base celulose. A de 
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serragem alcançava entre 2,5 a 3,5% base peso de madeira. Por outro 

lado, a serragem não era peneirada, sendo muito rica em pó de 

madeira. Cerca de 15% da serragem passava por uma tela de abertura 

2 mm. Essa serragem era ávida por álcali, o consumo era enorme e a 

deslignificação da serragem muito difícil, pois a vaso de cozimento era 

muito pequeno. Esses fatores desfavoráveis limitaram o desempenho da 

instalação: muita geração de nós, de serragem, muito consumo de álcali 

pela serragem não peneirada. O uso de serragem foi abandonado, e a 

polpa �filler� passou a ser feita apenas de nós desfibrados, sem 

cozimento complementar algum. A empresa encontrou outro uso para a 

serragem e a polpa �filler� existiu como produto por cerca de uns 15 

anos. Só foi descontinuada quando a empresa investiu em um programa 

de otimizações e optou pela reciclagem dos nós ao digestor. 

 

          Uma pasta semi-química obtida de nós desfibrados tem diversos 

problemas tais como: 

 é um sub-produto menor e secundário, sempre deixado em plano 

menor em termos de investimentos e de exigências operacionais; 

 a qualidade é muito variável, pois depende muito da qualidade como 

saem os nós do digestor, variando principalmente o número kappa, 

a cor e a alvura; 

 o desfibramento exige muito bom controle da consistência nessa 

operação. Como a quantidade de nós é pequena, os desfibradores 

para trabalhar continuamente e terem fluxo hidráulico, precisam 

muitas vezes trabalhar com menores consistências, o que afeta 

muito o produto. 

 A quantidade de �shives� na pasta é muito variável (entre 2 a 5% de 

feixes maiores que 0,2 mm), o que desagrada os clientes. É 

praticamente impossível se produzir uma pasta isenta de �shives�, a 

não ser que se pré-refine a polpa, em uma operação adicional. 

 A operação tem alta geração de filtrado escuro que se libera dos nós 

sendo desfibrados. Se a evaporação não tiver capacidade, esse 

filtrado acaba tendo que ser tratado como efluente. Se a evaporação 

tem capacidade, vai evaporar um líquido muito diluído. Em ambos os 

casos, uma situação desfavorável tecnicamente.  

 Quando a planta de desfibramento tem paradas de manutenção, os 

nós precisam ser acumulados em um local pavimentado e abrigado, 

para não causarem impacto ambiental. 

 A operação é relativamente instável e complicada, pois envolve 

muita utilização de mão de obra. 

 O mercado dessa polpa é muito competitivo, já que é produto de 

qualidade irregular. O mercado com que compete é o de aparas de 

papelão ondulado. 
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 O preço de venda é baixo, o que muitas vezes não consegue ser 

suficiente para pagar os custos variáveis de madeira, energia, 

secagem e tratamento de efluentes. 

 

          Sempre que uma empresa optar por uma operação desse tipo, 

deve fazer uma ampla valoração técnica, econômica, ambiental e social 

para maior acerto na decisão a tomar.  

 

 

           
Pasta semi-química desfibrada de nós do cozimento kraft de eucalipto 

(polpa seca por sistema �flash drying�) 

 

 

 
Visual de folhas formadas com pasta semi-química desfibrada de nós do cozimento 

kraft de eucalipto  

(amostra à esquerda refinada a 30ºSR mostrando menos �shives� e um ligeiro 

escurecimento com a refinação. À direita amostra da polpa sem refinação, apenas 

desfibramento, com visão dos feixes de fibra contaminantes) 

 

 

 

 Desfibramento dos nós seguido de deslignificação com 

oxigênio 

 

 

Esse tipo de tratamento tem sido sugerido e até mesmo praticado 

em operações industriais. O desfibramento dos rejeitos do digestor dá 

origem a uma polpa escura e de alto teor de �shives�, como já vimos. A 

polpa tem alto número kappa e �carry-over� elevado de DQO (matéria 
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orgânica). Há ainda muito licor preto impregnado nas fibras e nas suas 

paredes e micro-porosidades.   

 

As operações para a deslignificação com oxigênio podem ser de 

acordo com dois procedimentos: 

 A polpa semi-química resultante do desfibramento é misturada 

à polpa kraft de menor número kappa e ambas passam juntas 

pela deslignificação com oxigênio e depois pelo 

branqueamento. 

 A polpa semi-química de alto número kappa é deslignificada em 

um pequeno reator com oxigênio em uma operação cativa e em 

separado. Depois, é avaliada e se em qualidade adequada 

segue para mistura ou à polpa não branqueada ou à polpa kraft 

deslignificada com oxigênio, indo juntas para o 

branqueamento.  

 

          A primeira  opção é pobre tecnicamente. Resulta em risco para a 

qualidade da polpa final branqueada e em maiores consumos de 

reagentes químicos, tanto na deslignificação com oxigênio, como no 

branqueamento. Há ainda o risco de se aumentar contaminantes como 

�shives� branqueados na polpa final e em não se atingir as alvuras 

desejadas com o branqueamento. Dependendo da quantidade de polpa 

semi-química incorporada, o número kappa médio da polpa sobe alguns 

décimos e pode ser muito tenuamente notada a diferença. O problema é 

que esse acréscimo em número kappa é falso, pois os �shives� não 

conseguem reagir muito bem na determinação do número kappa. Os 

�shives� reagem pouco, consomem pouco permanganato em função de 

terem baixa área superficial em relação ao seu peso. Esses �shives� 

podem ser bastante diminuídos pela deslignificação com oxigênio, mas 

ainda podem persistir na polpa branqueada. Há ainda uma maior 

demanda de reagentes oxidantes no branqueamento (dióxido de cloro, 

oxigênio, peróxido de hidrogênio). A maior adição de químicos acaba por 

elevar a concentração de reagentes no meio. Não apenas a polpa semi-

química tem sua viscosidade afetada, como a própria polpa química. 

Essas quantidades maiores de dióxido de cloro, requeridas para atacar a 

maior quantidade de lignina e de �carry-over� orgânico podem gerar 

maior quantidade de AOX nos filtrados do branqueamento, uma 

preocupação indesejável a mais. 

          Apesar dos testes de resistência mecânica da polpa não 

mostrarem prejuízo de qualidade, o maior consumo de químicos caros e 

muitas vezes escassos é absolutamente sentido. Resolvemos o problema 

dos rejeitos, ganhamos alguma produção de pasta branqueada sem 

maiores produções no digestor, mas consumimos mais químicos no 

branqueamento, geramos mais AOX nos efluentes e podemos 
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comprometer a alvura e a limpeza da polpa branqueada.  O maior risco 

na polpa branqueada estará na maior presença de �shives� (mesmo que 

brancos) e de impurezas de �pitch� e de pintas escuras.  

          A opção de se ter uma pequena deslignificação com oxigênio 

cativa para essa polpa semi-química de nós desfibrados é tecnicamente 

viável. Mas isso do ponto de vista técnico. Economicamente não faz 

sentido se ter um desfibramento e depois uma etapa de deslignificação 

com oxigênio. Bastaria se ter um digestor �batch� cativo para recozinhar 

os nós em separado. A polpa sairia com número kappa muito baixo, 

seria limpa, sem rejeitos e facilmente branqueável. O recozimento kraft 

substituiu com vantagens qualquer tentativa de se desfibrar os nós e 

depois se tratar a polpa semi-química resultante com oxigênio. Uma 

tecnologia desse tipo com desfibramento seguido de etapa de oxigênio 

poderia até ser mais interessante para os palitos da depuração (�shives� 

da depuração da massa não branqueada). 

 

 

 

 Recozimento dos nós em conjunto aos cavacos virgens 

 

 

          Existem muitos mitos em relação aos rejeitos do digestor. A 

maioria deles existem arraigados nos técnicos das empresas de celulose. 

Alguns acreditam �que os nós sejam de muito difícil recozimento, pois 

são originados de madeiras densas, diferentes, defeituosas e ricas em 

extrativos�. Outros acreditam �que os nós serão super-cozinhados 

dentro do digestor, virarão uma papa de polpa, dando uma celulose 

muito fraca e degradada�. Por essas duas visões, alguns técnicos não 

gostam da idéia de se recircular os nós de volta ao digestor para novo 

cozimento kraft. 

          A verdade é bem diferente desses mitos. A maioria dos rejeitos 

do cozimento são de cavacos grandes ou espessos, que não tiveram 

tempo de completar sua deslignificação e individualização das fibras. 

Podem também serem de cavacos normais, mas mal impregnados, 

devido às deficiências de fluxos de licor e de temperatura dentro do 

digestor.  

          Toda nossa experiência no cozimento dos nós ou rejeitos do 

digestor para o caso dos eucaliptos mostram que eles não atrapalham 

nem a química nem a qualidade do cozimento kraft. Os nós se cozinham 

rápida e facilmente. Eles já estão pré-cozidos. O rendimento desse 

cozimento é alto, entre 60 a 70%, dependendo das cargas alcalinas e 

das demais condições do recozimento. Os números kappa da polpa 

resultante é baixo (entre 10 a 12), mas compatíveis com os números 

kappa do restante da polpa kraft (hoje entre 16 a 19). Até porque sua 
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quantidade é diminuta nessa mistura. O teor de rejeitos da polpação dos 

nós é baixa, eles praticamente estão todos perfeitamente cozidos, suas 

fibras se individualizam e não geram quase rejeito algum. A remoção de 

hemiceluloses é mais acentuada. A solubilidade em soda cáustica a 5% 

(S5) para uma polpa kraft normal de eucalipto após o digestor está entre 

11 a 13%, no caso dos eucaliptos brasileiros. Para a polpa de nós 

recozidos, esse valor de S5 atinge 9 a 10%. Os nós para serem cozidos 

exigem muito menor carga de álcali ativo, entre 10 a 12% como NaOH. 

Já os cavacos virgens precisam de 17 a 21%. Mesmo em condições de 

alto álcali, a degradação da celulose dos nós ocorre e há uma perda de 

rendimento, mas isso está longe de ser dramático, como muitos 

supõem. A celulose resiste relativamente bem ao excesso de álcali, até 

mesmo porque hoje, as condições de cozimento são feitas com mais 

altas cargas de álcali e menores temperaturas e maiores tempos de 

cozimento.  

          Quando os nós são retornados ao digestor para recozimento 

conjunto com os cavacos, sua mistura deve ser muito bem feita. Isso 

para evitar acúmulo de nós em zonas do digestor. Os fabricantes de 

digestores já criaram condições adequadas para essa reinjeção dos nós 

ao digestor, exatamente para evitar isso. Esse era um problema que 

ocorria quando o retorno dos nós se dava via pilha de cavacos. 

          A qualidade da celulose final praticamente não é afetada por essa 

reincorporação de nós ao cozimento dos cavacos. Apesar da polpa 

originada dos rejeitos possuir menor viscosidade e maior volume 

específico aparente, sua fração percentual é tão pequena na polpa final 

que os resultados dos ensaios da celulose praticamente não são 

afetados. Por essa razão, não existem razões para que os nós não sejam 

de novo recozidos ou reciclados. E isso pode ser feito de duas maneiras: 

reciclagem em mistura com cavacos virgens, ou recozimento dos nós 

em operação cativa em separado. 

          Eventualmente, esse tipo de operação pode trazer algum tipo de 

inconveniente para polpas especiais, que seriam utilizadas para 

produção de algum tipo de papel especial que exige grande 

homogeneidade de qualidade das fibras da polpa. O fato de se ter 

mesclas de fibras com viscosidades e teores de hemiceluloses bem 

diferentes pode de alguma forma comprometer esse tipo de utilização 

da pasta. Mesmo assim, isso seria excepcionalmente raro, algo a 

averiguar caso a caso. Caso o recozimento dos nós seja realizado em 

operação cativa, pode-se minimizar esse tipo de inconveniente. 
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 Recozimento dos nós em operação cativa 

 

 

          Nos dias de hoje, muitas fábricas operam sobrecarregadas, com 

seus digestores no limite de sua capacidade. Retornar os nós para 

recozimento no mesmo digestor significa ocupar volume do digestor 

com um material que já passou por ele. Estaremos deixando de 

alimentar um mesmo volume de cavacos frescos pelo fato de estarmos 

voltando com os nós. Isso é válido somente para os casos de digestores 

sobrecarregados e no limite de sua alimentação de cavacos. Numa 

situação como essa, a produção diária será ligeiramente reduzida, como 

veremos mais adiante. Veremos alguns balanços de materiais para 

comprovar isso. 

          A opção de algumas empresas que estão com gargalos na 

alimentação dos cavacos ao digestor é ter um pequeno digestor �batch� 

cativo para o cozimento dos nós, em operação em separado.  Isso 

significa que esse mini digestor é alimentado apenas com os nós e 

operará produzindo celulose kraft não branqueada com número kappa 

similar ao da polpa do digestor principal da empresa. As polpas serão 

muito similares, apesar da grande diferença de rendimento no 

cozimento dos nós. Após os cozimentos em separado, as polpas das 

duas linhas (digestor principal e digestor de nós) serão misturadas e 

encaminhadas para deslignificação com oxigênio e branqueamento. 

Outra alternativa fácil e muito viável é se cozinhar os nós para número 

kappa 10 a 11 e se enviar essa polpa para mistura direta com a polpa 

kraft de cavacos virgens, mas após essa última passar pela 

deslignificação com oxigênio. Como as duas polpas serão similares em 

número kappa (10 a 11), a polpa de nós economiza uma passagem pela 

deslignificação, flexibilizando essa operação. 

          A operação em separado exige um depósito ou silo de nós, pois 

durante o período de funcionamento do digestor �batch� os nós sendo 

produzidos precisarão ser estocados. Os fluxos e os volumes envolvidos 

não são grandes, podendo ser bem administrados.   

          Os cuidados adicionais nessa operação e projeto seriam os 

relativos à proteção ambiental, para se evitar o desprendimento de odor 

e filtrados nessa operação �batch�. 

          Como a polpa produzida seria incorporada à polpa normal antes 

da depuração e lavagem, os fluxos de filtrados e de massas 

praticamente não seriam afetados. As diferenças em pesos e fluxos são 

muito grandes entre essas duas linhas de produção. 

          Importante salientar que essa operação de recozimento em 

separado é muito interessante para digestores no limite de sua 

capacidade. Com isso, pode-se juntar alguma produção extra para a 

fábrica sem grandes investimentos.  
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          O recozimento dos nós do digestor mostra as seguintes 

características em relação aos cavacos normais: 

 Baixo consumo de álcali ativo; 

 Alto rendimento em celulose com base em peso seco de material 

alimentado ao digestor; 

 Menores tempos de cozimento; 

 Menores fator H; 

 Números kappa similares, ou até mesmo bem inferiores, pela 

facilidade do cozimento dos nós;  

 Menores teores de rejeitos na polpa; 

 Menores teores de hemiceluloses; 

 Menores viscosidades da polpa (cerca de 20 a 30% menor); 

 Maior volume específico da polpa; 

 Resistências ligeiramente menores. 

 

          Mais adiante nesse capítulo, serão colocadas propriedades 

obtidas de polpas kraft de nós, comparativamente a mini-cavacos (ou 

�pin chips�), a serragem grossa e a cavacos normais de eucalipto. 

          Lembrar ainda que a celulose de nós recozidos deverá 

representar entre 0,3 a 1% do total de polpa produzida, logo sua 

influência qualitativa é praticamente irrelevante nas propriedades da 

polpa final.  

 

 

========================================== 

 

 

 

PALITOS OU �SHIVES� DA DEPURAÇÃO DE MASSA NÃO 

BRANQUEADA 

 

 

 

          Atualmente, as depurações de massa são muito eficientes. 

Conseguem remover �shives� ou feixes de fibras praticamente isentos 

de fibras, mesmo os mais diminutos. Peneiras com fendas muito 

estreitas (0,15 a 0,2 mm) e centricleaners removem muito bem as 

impurezas da polpa nessa etapa que se segue à remoção dos nós e 

rejeitos grandes. 

          A quantidade removida dessas pequenas impurezas é variável, 

conforme o número kappa da polpa, conforme os gargalos e idade 

tecnológica da fábrica. Fábricas modernas, estado-da-arte, possuem 

geração baixa desse resíduo, entre 0,15 a 0,30% base celulose seca. 
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Fábricas mais antigas, com gargalos na linha de fibras, chegam a gerar 

mais de 1% base celulose seca desse rejeito. 

          Os palitos da depuração são, em muitos casos, a soma das 

depurações de peneiras e dos centricleaners da massa não branqueada. 

Há fábricas que já não usam mais os centricleaners nessa fase do 

processo, tamanha é a eficiência dessas peneiras ranhuradas.  

          Esse rejeito do qual estamos falando consiste de uma mistura de 

feixes de fibras, pequenos rejeitinhos mal cozidos de madeira, areia e 

partículas de �pitch�. Por essa razão, sempre que houver interesse em 

reciclar ou reusar esse rejeito, o mais indicado é separar a areia e 

outros rejeitos inorgânicos do mesmo. Essa areia e outras partículas 

pesadas podem perfeitamente ir para aterro industrial. O teor de 

inorgânicos em um resíduo desse tipo é de cerca de 5 a 8% base seca. 

Entre esses inorgânicos temos areia, silicatos e compostos de sódio que 

impregnam o material.  

          Da mesma forma que os nós, pode-se tentar sua redução na 

geração pela melhor qualidade dos cavacos e pela melhor impregnação 

dos cavacos pelo licor de cozimento. Também aqui é impossível evitar 

que esse resíduo seja gerado: podemos diminuir a geração, mas não 

eliminar. Ele é inerente ao processo kraft. 

          Apesar da percentagem gerada base polpa seca ser pequena, é 

um resíduo que pode se acumular pelo fator escala de produção. Dispor 

de todo esse material fibroso em um aterro industrial é custoso e 

ambientalmente incorreto. Isso porque estaremos jogando madeira e 

fibras fora. Árvores que cresceram para virar celulose acabam tendo 

uma parte de suas células sucateadas, não é justo com elas. 

          Considerando uma geração líquida de 0,15% base celulose 

absolutamente seca e um teor de inorgânicos de 8%, para uma fábrica 

estado-da-arte de 2860 adt de celulose branca por dia, a geração de 

palitos seria algo como 4,15 odt/dia, ou seja:  3,8 odt de material 

fibroso e 0,35 odt de areia e impurezas inorgânicas por dia de operação 

regular da fábrica.  A densidade a granel ou aparente desse material é 

baixa, em média 140 a 160 kg secos por metro cúbico. Logo, a geração 

diária de uma fábrica como essa seria de  aproximadamente 25 a 30 

m³. É um volume apreciável, não resta dúvidas. Enviar para aterro, 

queima ou recozimento demanda uma logística especial. 
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Palitos ou �shives� da depuração 

 

          Conforme o uso que pretendermos dar a esse material (queima 

ou recozimento, por exemplo), é interessante a separação da areia 

pesada. Isso pode ser conseguido ainda na fase em que esses resíduos 

estejam em suspensão aquosa no processo, usando-se um desarenador 

de partículas pesadas, coisa simples em termos de equipamentos e de 

processo. 

          Em geral esses palitos são bem lavados, possuem bem menor 

quantidade residual de licor preto do que os nós. Por isso, o odor é 

menos acentuado e o chorume que sai deles é mais limpo, apesar de 

ainda ter DQO elevado. 

          São as seguintes as possibilidades para uso desse resíduo, sendo 

que para todas elas se recomenda ter a instalação de um removedor de 

areia previamente a sua utilização: 

 Queima em caldeira de biomassa; 

 Desfibramento e utilização como polpa semi-química; 

 Desfibramento e incorporação à massa não branqueada e envio 

para a deslignificação com oxigênio; 

 Recozimento junto com os nós em um digestor �batch� cativo. 

 

 

 Queima em caldeira de biomassa 

 

É uma forma bem simples para se evitar o acúmulo desse 

material. Economiza-se também em custos com o envio para aterro 

industrial. Para essa queima, mesmo que a areia não seja removida, 

isso não seria tanto problema, pois a casca e a biomassa são ricas em 

areia e as caldeiras modernas estão adaptadas a isso. Tampouco o 

residual de álcali ativo é problema, pois a biomassa é ácida e a 

incorporação desse material à biomassa acaba neutralizando esse 

residual. De qualquer forma, esse residual não é alto. Por outro lado, os 

palitos da depuração são muito úmidos, devido à sua boa lavagem para 
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separação de fibras e de licor. Devem de preferência serem coletados 

em uma área coberta para evitar uma contaminação adicional com água 

de chuva.  

 

    
Caçambas de recolhimento de palitos em locais abrigados 

 

A caçamba que os recolher deve ter fundo inclinado e perfurações 

para saída de líquido. Esse líquido drenado deve ficar contido na área 

geradora do resíduo e  incorporado de volta ao processo pelo sistema de 

recuperação de perdas. Ainda assim o teor de secos desse material é 

baixo, entre 25 a 35%. Portanto, o poder energético líquido desse 

material é baixo: cerca de 300 a 600 kcal por kg úmida, porém é ainda 

positivo. Como a geração não é alta, podemos deixar diversas caçambas 

recolhendo esse material em local abrigado. Com isso, a drenagem é 

melhor, e a remoção de líquido pode ser maior.   

 

 

 Desfibramento e utilização como polpa semi-química 

 

 

          Essa é uma operação quase sempre realizada por terceiros, que 

compram esse resíduo e os desfibram para uso na fabricação de 

papelão, papel kraft ou cartão. Como sempre há o risco legal da 

responsabilidade compartilhada em relação ao resíduo. Por isso, é muito 

importante se escolher bem e se fiscalizar o comprador do resíduo. Essa 

fiscalização deve ser principalmente nas condições humanas de quem 

opera os desfibradores e trabalha na produção dessa polpa.  

          A qualidade dessa polpa é melhor do que a dos nós desfibrados. 

Por serem pequenos �shives� já quase que com suas fibras 

individualizadas, o desfibramento é mais fácil e a polpa resultante 

melhor e mais limpa. O maior cuidado é realmente uma boa remoção da 

areia. Caso contrário, a vida útil dos discos dos refinadores  ou 
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desfibradores ficará reduzida. A qualidade da polpa resultante também 

será pior. 

          O número kappa dessa polpa varia entre 30 a 50 e a alvura está 

entre 20 a 25% IS0. O teor de feixes e de rejeitinhos nessa polpa é bem 

menor do que na polpa de nós desfibrados. As propriedades físico-

mecânicas são boas, muito similares às de polpas kraft não branqueadas 

de eucalipto. Da mesma forma, por serem polpas ricas em lignina, com 

fibras rígidas e mais hidrofóbicas, a porosidade, o volume específico 

aparente e a absorção capilar de água são favorecidas.  

          Essa prática tem sido muito adotada por fábricas pequenas de 

papelão, que compram esse resíduo de fábricas de celulose kraft para 

convertê-lo em pasta semi-química kraft.  

 

 

 Desfibramento, incorporação à massa não branqueada e 

envio à deslignificação com oxigênio e branqueamento 

 

 

          Essa alternativa tem alguma viabilidade técnica, mas tem riscos 

associados ao maior consumo de químicos no branqueamento, maior 

geração de AOX nos filtrados do branqueamento e no maior potencial de 

sujeira na polpa branqueada.  Por essa razão, as modernas fábricas de 

celulose kraft branqueadas de mercado têm evitado essa prática. Os 

ganhos em toneladas adicionais de celulose é considerado irrelevante e 

os riscos em prejudicar a grande qualidade de polpa branca pelo maior 

teor de sujeira é significativo. Já para fábricas de celulose e papel 

integradas, que trabalham com menores alvuras e possuem carência de 

polpa para seus processos, essa é uma alternativa a considerar. 

 

 

 Recozimento dos palitos da depuração ou �shives� 

 

 

          O recozimento desse material só é viável em caso de se dispor de 

digestor �batch� auxiliar, e ainda assim dos modelos antigos. Isso para 

permitir a recirculação dos licores sem haver perigo de entupimento de 

peneiras com fibras. 

          Os palitos ou �shives� se deslignificam muito facilmente, viram 

fibras muito antes do que os outros materiais com que venham a ser 

tratados de forma conjunta em um digestor (serragem, cavacos de 

madeira, rejeitos do digestor ou nós, etc.). Em digestores contínuos 

desaconselha-se a reciclagem e recozimento desse material junto aos 

cavacos normais, exatamente pela facilidade dele ter suas fibras 
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individualizadas muito antes que os cavacos. Com isso, pode prejudicara 

circulação dos licores, mesmo em suas diminutas quantidades. 

          A solução mais viável é o recozimento de nós e de palitos de 

forma conjunta em um digestor cativo tipo �batch�. Com isso, produz-se 

uma quantidade adicional de polpa sem interferir no digestor principal 

da fábrica. De forma simples e ambientalmente correta, aumenta-se a 

produção de celulose da fábrica e ganha-se um uso muito nobre para 

esses rejeitos muito fibrosos.  Mesmo que o ganho em produção não 

seja significativo, pelo menos daremos um uso adequado para esses 

resíduos de madeira, quase fibras. Ainda, não teremos custos de 

disposição em aterro e não serão gerados passivos ambientais.  

          Quando se faz um cozimento kraft individualizado desses 

palitinhos da depuração, para conhecer suas potencialidades para 

fabricação de celulose, temos como resultado polpas mais fracas 

(viscosidade e resistências menores que as polpas normais), com baixo 

teor de hemicelulose (S5 entre 8 a 9%). Entretanto, essas polpas 

possuem excelente volume específico aparente, além de boas 

porosidade e ascensão capilar de água. Os testes físicos podem ser mais 

prejudicados se a carga de álcali for aplicada em excesso. Isso aumenta 

a degradação das cadeias de celulose e reduz o rendimento do 

cozimento. Como o material está quase na forma fibrosa, cargas 

alcalinas de 6 a 8% de NaOH ativo são mais do que suficientes para 

individualizar as fibras e reduzir bastante o número kappa da massa. O 

tempo de digestão também pode ser bem menor do que o que se usa 

normalmente para cavacos, assim como a temperatura máxima de 

cozimento. Fatores H de 250 a 300 já são suficientes para a produção 

de polpa. O rendimento resultante pode variar de 55 a 65%, para 

números kappa entre 10 a 15, dependendo das condições utilizadas no 

recozimento. Mesmo com condições mais drásticas, similares às que se 

usam para cavacos normais de eucalipto, conseguem-se rendimentos de 

55% (número kappa de 8). Ou seja, esse material é muito facilmente 

transformado em polpa kraft.  

          Lembrar que é muito importante que se promova uma 

desarenação dos palitinhos antes do cozimento, caso contrário o teor de 

cinzas da polpa resultante será muito alto (acima de 3%). Com uma 

razoável desarenação, o teor de cinzas da polpa será entre 0,2 a 0,4%, 

normal para esse processamento. 

          Frente a todas essas considerações nesse item, a operação de 

recozimento individual desse material é pouco provável, pela baixa 

geração do resíduo no processo. Entretanto, devido às semelhanças 

entre os palitos/�shives� e rejeitos/nós, o recozimento conjunto de 

ambos em digestor cativo é uma alternativa interessante a ser 

considerada para fábricas kraft . Eliminam-se resíduos e se aproveita 

melhor a madeira que vem para a fábrica. Um adequado balanço de 
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viabilidade sócio, técnica, ambiental e econômica deve fornecer pontos 

importantes para esse tipo de decisão. 

 

 

========================================== 

 

 

ESTUDOS DE CASOS PARA RECOZIMENTO DE REJEITOS DO 

DIGESTOR E PALITOS DA DEPURAÇÃO 

 

 

          Vamos considerar para nossos estudos de casos uma fábrica 

moderna e estado-da-arte de celulose kraft branqueada de eucalipto. 

Essa fábrica deve operar 350 dias ao ano, com produção média diária de 

2860 adt de polpa branca vendável. Isso corresponde a cerca de 2760 

odt/dia de celulose depurada na saída da área de polpa não branqueada, 

onde opera um digestor contínuo de última geração tecnológica. 

Anualmente, essa fábrica tem projetada uma produção de cerca de um 

milhão de toneladas secas ao ar de celulose branqueada de mercado. 

Para essa produção, a alimentação de cavacos deve ser de 5208 

odt/dia, o que corresponde a cerca de 31565 m³ de cavacos e a 10416 

m³ de toras de madeira de eucalipto. 

          Vamos considerar inicialmente 4 situações para nossos balanços 

de materiais. Eles envolverão formas diferentes de se recozinhar os nós 

e os palitos da depuração de massa não branqueada. São os seguintes 

os casos considerados: 

 

Caso 1: Reciclagem dos nós sem perda na alimentação dos cavacos 

normais de madeira  (a fábrica mantém mesma alimentação para os 

cavacos virgens, já que o reciclo de nós não deverá afetar a 

alimentação). 

 

Caso 2: Reciclagem dos nós mas com perda na alimentação dos cavacos 

normais de madeira (menor alimentação de cavacos = 112 m³ 

cavacos). Isso porque assumiu-se que a alimentação dos cavacos estava 

em gargalo e ao se reciclar os nós, esses passaram o tomar espaço de 

cavacos virgens ao digestor.  

 

Caso 3: Recozimento dos nós em digestor tipo �batch� em separado 

para permitir alimentação equivalente aos nós de cavacos ao digestor, 

com isso evitando-se perda de alimentação de cavacos em situações de 

gargalos na alimentação do digestor. 
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Caso 4: Recozimento de nós e palitos da depuração em digestor tipo 

�batch� em separado para permitir alimentação normal de cavacos. A 

quantidade de cavacos virgens não foi prejudicada e a fábrica eliminou 

todos os rejeitos fibrosos da depuração, convertendo-os em polpa.  

 

Resumo das situações: 

Caso 1 2 3 4 

Cozimento Cavacos mais 

nós no digestor 

principal 

Cavacos mais 

nós no digestor 

principal 

Cavacos em 

digestor 

principal e nós 

em digestor 

separado 

Cavacos em 

digestor principal e 

nós e palitos  em 

digestor separado 

Situação Mantida a 

alimentação de 

cavacos 

Com limitações 

na alimentação 

de cavacos 

Mantida a 

alimentação de 

cavacos 

Mantida a 

alimentação de 

cavacos 

Consumo 

madeira m³/dia 

10416 10378,5 10416 10416 

Consumo m³ 

madeira/odt 

polpa 

3,7620 3,7617 3,7605 3,7578 

Produção polpa 

não branqueada 

odt/dia 

2768,7 2759 2769,8 2771,9 

tSS  digestão 

tSS/dia 

3610,5 3597,4 3608,9 3610,1 

tSS/odt polpa 

não branqueada 

1,304 1,304 1,303 1,302 

tSS= toneladas de sólidos secos gerados na digestão 

 

 

Conclusões sobre os 4 casos avaliados e descrição detalhada dos 

mesmos: 

 

          Caso a fábrica consiga manter a alimentação projetada de 

madeira, independentemente da reciclagem dos nós, a situação 1 é 

mais viável e oportuna. Ela é mais prática do que se fazer um 

recozimento apenas dos nós em um digestor em separado (caso 3). Já 

no caso da fábrica estar limitada na sua alimentação de cavacos e para 

reciclar os nós tiver que reduzir a alimentação de cavacos virgens na 

mesma proporção do volume de nós realimentados (caso 2), ela perderá 

produção. Assim, melhor que ela adote a solução do caso 3, que seria 

ter um pequeno digestor cativo e em separado para os nós. Com isso, 

ela conseguiria resgatar a sua alimentação de cavacos e deixaria de 

perder produção devido esse fato. Essa diferença de produção para 

fábricas com os gargalos mencionados na alimentação de cavacos pode 

ser de aproximadamente 0,35%, como foi o caso hipotético aqui 

colocado. Essa perda será tanto maior quanto maior for a quantidade de 

rejeitos gerados no cozimento.  



 34 

          Considerando que a fábrica opte por ter um digestor cativo para 

os nós, ela pode então também recozinhar nele os palitos da depuração 

(caso 4). Com isso, consegue a solução mais ecoeficiente, com menores 

consumos específicos de madeira por tonelada de celulose produzida. 

Além disso, a fábrica deixa de gerar dois resíduos importantes e 

problemáticos. O pequeno digestor �batch� dará produção adicional por 

dia e ainda reduzirá os impactos ambientais da fábrica.  

          Essa produção adicional de celulose devido ao cozimento 

conjunto de nós e de palitos da depuração em um digestor cativo em 

separado não é apenas interessante do ponto de vista ambiental e 

técnico. É também valioso o seu aporte de resultados financeiros. A 

título de exercício, vamos fazer uma valoração simplificada desse 

resultado econômico adicional. Consideraremos que os palitos ao serem 

recozidos em nosso caso 4 , estarão adicionando 2,1 odt de polpa não 

branqueada por dia para a produção da fábrica, sem novos gastos em 

madeira. Feitas as conversões para polpa branqueada, isso 

representaria cerca de 2,2 adt de polpa branqueada por dia a mais. No 

ano, isso significaria mais de 750 adt de polpa branca para a fábrica. 

Adicionalmente, a empresa deixaria de dispor como lixo a parte fibrosa 

desses palitos (22,3 m³/dia ou 7800 m³/ano). Algo a olhar com carinho, 

não restam dúvidas: muito resíduo a ser levado para um aterro 

industrial.  

          Além disso, quando se cozinham nós e palitos em condições 

adequadas, em um digestor só para eles, também os nós podem dar um 

rendimento melhor do que eles oferecem quando cozidos junto com os 

cavacos de madeira. Por essa razão, as diferenças interessantes de 

produção entre os casos 1 e 4 detalhados mais à frente.  

 

          Por todas essas razões, o valor adicional dessa opção 4 é muito 

interessante ser calculado de forma simplificada, ou seja: 

 

 Produção diária de polpa não branqueada do caso 1:  2768,7 odt 

no digestor 

 

 Produção diária de polpa não branqueada do caso 4, com 

recozimento de nós e palitos em digestor cativo:  2771,9 odt no 

digestor 

 

 Geração de tSS/dia no caso 1 :   3610,5 toneladas secas 

 

 Geração de tSS no caso 4:  3610,1 toneladas secas 

 

 Produção adicional do caso 4 em relação ao caso 1:  3,2 odt/dia 

de polpa não branqueada e depurada 
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 Produção adicional de polpa branqueada vendável: 3,38 adt/dia 

 

 Produção adicional de polpa branqueada vendável: 1180 adt/ano 

 

 Valor unitário desse adicional (Preço líquido de venda menos 

custos de cozimento, branqueamento, secagem):  500 US$/adt 

 

 Valor agregado anualizado dessa produção a mais: US$ 

590.000/ano 

 

 Redução em resíduos a se dispor em aterro:   7800 m³/ano 

 

 Valor unitário do custo de disposição em aterro de resíduo sólido 

industrial:   US$ 15/m³ 

 

 Valor anualizado da disposição dos palitos em aterro sólido: US$ 

117.000 dólares 

 

 Valoração anual entre ganhos em polpa e redução de resíduos 

sólidos do caso 4 em relação ao caso 1:  US$ 707.000/ano 

 

Portanto, um pequeno digestor cativo para recozinhar nós e 

palitos pode ser de muita valia técnica, econômica e ambiental. Isso não 

afetará a qualidade da polpa final, não afetará a quantidade de sólidos 

para a caldeira, implicará em menores custos de madeira por tonelada 

de celulose, em maiores produções da fábrica e em menores impactos 

ambientais. Tudo que o nosso setor precisa para ser ainda mais 

ecoeficiente. Todos ganharão: empresa, sociedade e a natureza. 
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Caso 1: Reciclagem dos nós sem perda na alimentação dos cavacos 

normais de madeira  (a fábrica mantém mesma alimentação para os 

cavacos virgens, já que o reciclo de nós não afeta a alimentação) 

= 2768,7 odt/dia polpa não branqueada 

= 3610,5 tSS/dia 

= 1,304 tSS/odt polpa não branqueada 

Depuração fina 

Polpa nós 

reciclados 

Polpa 

cavacos 

virgens 

Reciclo nós 
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 Para essa situação do caso 1, a fábrica alimentaria 5208 toneladas 

secas de cavacos de eucalipto ao digestor contínuo. Isso 

corresponderia a 31565 m³ de cavacos, levando em conta uma 

densidade dos cavacos de 0,165 toneladas secas por metro 

cúbico. Essa quantidade de cavacos de madeira corresponderia a 

10416 metros cúbicos sólidos de toras de madeira isentas de 

casca. 

 

 O rendimento para os cavacos de madeira foi admitido como 

sendo 53% e para os nós foi admitido um rendimento de 60%. 

 

 A quantidade de nós rejeitados por dia foi de 20,84 odt, que 

significa algo como 0,75% de nós em relação à celulose não 

branqueada produzida. Para uma densidade a granel dos nós de 

0,185 odt/m³ teremos uma equivalência de 113 m³ de nós 

gerados por dia. 

 

 A carga de álcali ativo consumida pelos cavacos virgens 

corresponde a 18% como NaOH. A atividade do licor branco foi 

assumida como 80%. 

 

 A carga de álcali ativo consumida pelos nós foi assumida como 

12%, com licor branco também com 80% de atividade. 

 

 Os cavacos virgens resultaram em 2760 odt de polpa não 

branqueada e os nós em 12,50 odt/dia de polpa não branqueada. 

A soma das duas produções ocorridas no mesmo digestor foi então 

de 2772,5 odt de polpa bruta mais a quantidade dos nós 

separados (20,84 odt/dia). 

 

 A depuração fina eliminou 3,80 odt/dia de palitos da massa não 

branqueada. Esses palitos foram assumidos como descartados 

nesse caso 1. 

 

 A produção diária de celulose não branqueada e depurada ficaria 

no caso 1 como sendo 2768,7 odt. 

 

 Os cavacos virgens resultaram em 3599 tSS (toneladas de sólidos 

secos) por dia e os nós 11,45 tSS/dia. A soma das duas 

quantidades de sólidos secos para a evaporação e caldeira de 

recuperação seria então 3610,5  tSS/dia.   

 

 A relação tSS/odt ficou então com um valor de 1,304. 
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= 2759 odt/dia polpa não branqueada 

= 3597,4 tSS/dia 

= 1,304 tSS/odt polpa não branqueada 

 

Depuração fina 

Polpa nós 

reciclados 

Polpa 

cavacos 

virgens 

Reciclo 112 

m³ de nós 

Caso 2: Reciclagem dos nós mas com perda na alimentação dos cavacos 

normais de madeira (menor alimentação de cavacos = 112 m³ cavacos) 



 39 

 Para essa situação do caso 2, a fábrica alimentaria 5189,4 

toneladas secas de cavacos de eucalipto ao digestor contínuo. Isso 

corresponderia a 31450 m³ de cavacos, levando em conta uma 

densidade dos cavacos de 0,165 toneladas secas por metro 

cúbico. Essa quantidade de cavacos de madeira corresponderia a 

10378,5 metros cúbicos sólidos de toras de madeira isentas de 

casca. 

 

 O rendimento para os cavacos de madeira foi admitido como 

sendo 53% e para os nós foi admitido um rendimento de 60%. 

 

 A quantidade de nós rejeitados por dia foi de 20,75 odt, que 

significa algo como 0,75% de nós em relação à celulose não 

branqueada produzida. Para uma densidade a granel dos nós de 

0,185 odt/m³ teremos uma equivalência de cerca de 112 m³ de 

nós gerados por dia. 

 

 A carga de álcali ativo consumida pelos cavacos virgens 

corresponde a 18% como NaOH. A atividade do licor branco foi 

assumida como 80%. 

 

 A carga de álcali ativo consumida pelos nós foi assumida como 

12%, com licor branco também com 80% de atividade. 

 

 Os cavacos virgens resultaram em 2750,4 odt de polpa não 

branqueada e os nós em 12,45  odt/dia de polpa não branqueada. 

A soma das duas produções ocorridas no mesmo digestor foi então 

de 2762,85 odt de polpa bruta mais a quantidade de nós 

separados (20,75 odt/dia). 

 

 A depuração fina eliminou 3,80 odt/dia de palitos da massa não 

branqueada. Esses palitos foram assumidos como descartados 

nesse caso 2. 

 

 A produção diária de celulose não branqueada e depurada ficaria 

no caso 2 como sendo 2759 odt. 

 

 Os cavacos virgens resultaram em 3586 tSS (toneladas de sólidos 

secos) por dia e os nós 11,41 tSS/dia. A soma das duas 

quantidades de sólidos secos para a evaporação e caldeira de 

recuperação seria então 3597,4  tSS/dia.   

 

 A relação tSS/odt ficou então com um valor de 1,304. 
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Caso 3: Recozimento dos nós em digestor tipo �batch� em separado 

para permitir alimentação equivalente aos nós de cavacos ao digestor 

= 2769,8 odt/dia polpa não branqueada 

= 3608,9  tSS/dia 

= 1,303 tSS/odt polpa não branqueada 

                        

Depuração fina 

Polpa nós 

reciclados 

Polpa 

cavacos 

virgens 

Digestor 

�batch� 

cativo 

para os 

nós 



 41 

 Para essa situação do caso 3, a fábrica alimentaria 5208 toneladas 

secas de cavacos de eucalipto ao digestor contínuo. Isso 

corresponderia aos 31565 m³ de cavacos, levando em conta uma 

densidade dos cavacos de 0,165 toneladas secas por metro 

cúbico. Essa quantidade de cavacos de madeira corresponderia a 

10416 metros cúbicos sólidos de toras de madeira isenta de casca. 

 

 O rendimento para os cavacos de madeira foi admitido como 

sendo 53% e para os nós foi admitido um rendimento de 65% 

pelo fato de agora os nós estarem sendo cozidos em condições 

mais adequadas a eles. 

 

 A quantidade de nós rejeitados por dia foi de 20,84 odt, que 

significa algo como 0,75% de nós em relação à celulose não 

branqueada produzida. Para uma densidade a granel dos nós de 

0,185 odt/m³ teremos uma equivalência de cerca de 113 m³ de 

nós gerados por dia. 

 

 A carga de álcali ativo consumida pelos cavacos virgens 

corresponde a 18% como NaOH. A atividade do licor branco foi 

assumida como 80%. 

 

 A carga de álcali ativo consumida pelos nós foi assumida como 

10%, com licor branco também com 80% de atividade. 

 

 Os cavacos virgens resultaram em 2760 odt de polpa não 

branqueada e os nós em 13,55  odt/dia de polpa não branqueada. 

A soma das duas produções ocorridas em digestores separados foi 

então de 2773,6 odt de polpa bruta mais a quantidade de nós 

separados (20,84 odt/dia). 

 

 A depuração fina eliminou 3,80 odt/dia de palitos da massa não 

branqueada. Esses palitos foram assumidos como descartados 

nesse caso 3. 

 

 A produção diária de celulose não branqueada e depurada ficaria 

no caso 3 como sendo 2769,8 odt. 

 

 Os cavacos virgens resultaram em 3599 tSS (toneladas de sólidos 

secos) por dia e os nós 9,89 tSS/dia. A soma das duas 

quantidades de sólidos secos para a evaporação e caldeira de 

recuperação seria então 3608,9  tSS/dia.   

 

 A relação tSS/odt ficou então com um valor de 1,303. 
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Caso 4: Recozimento de nós e palitos da depuração em digestor tipo 

�batch� em separado para permitir maior ecoeficiência e produção 

 

 

 

Depuração fina 

Polpa 

cavacos 

virgens 

Digestor 

�batch� 

cativo 

para  nós 

e palitos 

= 2771,9 odt/dia polpa não branqueada 

= 3610,1 tSS/dia 

= 1,302 tSS/odt polpa não branqueada 

                        

Polpa de nós e palitos 
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 Para essa situação do caso 4, a fábrica alimentaria 5208 toneladas 

secas de cavacos de eucalipto ao digestor contínuo. Isso 

corresponderia aos 31565 m³ de cavacos, levando em conta uma 

densidade dos cavacos de 0,165 toneladas secas por metro 

cúbico. Essa quantidade de cavacos de madeira corresponderia a 

10416 metros cúbicos sólidos de toras de madeira isenta de casca. 

 

 O rendimento para os cavacos de madeira foi admitido como 

sendo 53%; para os nós foi admitido um rendimento de 65% pelo 

fato de agora os nós estarem sendo cozidos em condições 

adequadas a eles. Para os palitos o rendimento assumido foi de 

55%. 

 

 A quantidade de nós rejeitados por dia foi de 20,84 odt, que 

significa algo como 0,75% de nós em relação à celulose não 

branqueada produzida. Para uma densidade a granel dos nós de 

0,185 odt/m³ teremos uma equivalência de cerca de 113 m³ de 

nós gerados por dia. 

 

 A quantidade de palitos rejeitada e recozida foi de 3,8 toneladas 

secas por dia. 

 

 A carga de álcali ativo consumida pelos cavacos virgens 

corresponde a 18% como NaOH. A atividade do licor branco foi 

assumida como 80%. 

 

 A carga de álcali ativo consumida pelos nós e pelos palitos foi 

assumida como 10%, com licor branco também com 80% de 

atividade. 

 

 Os cavacos virgens resultaram em 2760 odt de polpa não 

branqueada, os nós em 13,55  odt/dia de polpa não branqueada, 

os palitos em 2,1 odt/dia. A soma das três produções ocorridas 

nos dois digestores foi então de 2775,7 odt de polpa bruta mais os 

nós separados (20,84 odt/dia). 

 

 A depuração fina eliminou 3,80 odt/dia de palitos da massa não 

branqueada. Esses palitos foram recozidos com os nós em 

digestor cativo especial para isso nesse caso 4. 

 

 A produção diária de celulose não branqueada e depurada ficaria 

no caso 4 como sendo 2771,9 odt. 
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 Os cavacos virgens resultaram em 3599 tSS (toneladas de sólidos 

secos) por dia; os nós em 9,89 tSS/dia e os palitos 1,21 tSS/dia. 

A soma das três quantidades de sólidos secos para a evaporação e 

caldeira de recuperação ficaria então em 3610,1  tSS/dia.   

 

 A relação tSS/odt ficou então com um valor de 1,302. 

 

========================================== 

 

 

 

SERRAGEM  DA  CLASSIFICAÇÃO  DOS  CAVACOS 

 

 

          A serragem da área de classificação dos cavacos é um resíduo 

que na maioria das vezes passa despercebido na fábrica de celulose. É o 

que se pode chamar de resíduo oculto: as pessoas sabem que estão a 

gerá-lo, mas não percebem quanto e sequer se interessam em 

monitorá-lo ou quantificá-lo. Isso ocorre porque em muitas fábricas de 

celulose de eucalipto a serragem separada dos cavacos é usada como 

combustível para uma caldeira de biomassa. Por isso, ela é madeira 

combustível ou então biomassa energética. Caso a fábrica tenha 

carência de biomassa e tenha que comprar algo de terceiros desse bio-

combustível, então a serragem que vem dos picadores é bem-vinda. A 

gestão técnica da empresa pode até mesmo ser mais rigorosa na 

classificação dos cavacos, optando por trabalhar com peneiras que 

descartem mais serragem. Com isso, aumenta-se a qualidade dos 

cavacos e permite-se maior entrada de biomassa serragem para a 

caldeira de energia. É uma opção interessante e válida. Entretanto, não 

é essa a situação que ocorre em muitos casos. Há muitas fábricas que 

consomem também a casca das toras como biomassa energética. As 

toras todas, ou a maioria delas, entram na fábrica com casca. Passam 

pelos descascadores que removem a casca e essa é enviada para uma 

pilha de biomassa energética. No descascamento há razoável perda de 

madeira na forma de toretes de toras que se quebram, lascas, etc.  A 

casca é então sempre contaminada com alguma madeira. Ela também 

pode conter os cavacos de sobre-tamanho (�overs�) que não são 

repicados, pois serão úteis como energia.  

          Escrevi muito sobre isso tudo no primeiro capítulo desse 

Eucalyptus Online Book, onde discorri sobre a casca dos eucaliptos.  

Leia em: http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/capitulo_casca.pdf .  

 

          Portanto, é muito comum que a casca esteja contaminada com 

relativa quantidade de madeira. Isso pode chegar até a 2 a 4% da 
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madeira que entra na fábrica. Logo, ao se enviar a serragem para essa 

mistura de biomassa, ela vai ter suas partículas diluídas nessa biomassa 

de maiores dimensões e proporções. Os pequenos fragmentos de 

madeira de serragem sequer são muito bem notados. É fácil se ver as 

lascas de madeira e os �overs� misturados à casca, mas é difícil se notar 

essa presença de serragem. E olhe que não é pequena a proporção de 

serragem que pode estar sendo enviada para se misturar na biomassa. 

Os valores mais usuais de serragem removida na área de classificação 

de cavacos indicam que entre 1 a 3% do peso da madeira que é picada 

acaba sendo removida como serragem. Uma outra parte da serragem 

acompanha os cavacos ao digestor. Isso porque os cavacos estão ainda 

úmidos e a serragem e o pó de madeira se aderem a eles, sendo difícil 

sua remoção completa. Além disso, os processos de peneiramento, por 

mais modernos que sejam, para grandes fluxos de material a peneirar, 

não são de todo eficientes na segregação das frações. Pode-se ainda 

contabilizar que cerca de 0,5 a 1,5% de serragem ainda permanece com 

os cavacos e vai para os digestores. Pelo que se pode ver, a geração de 

serragem na transformação das toras a cavacos não é nada pequena. 

          O grande problema passa a ocorrer quando a fábrica possui 

excesso de biomassa para atender suas necessidades energéticas. 

Quando isso ocorre, sobra casca ou lenha fina. A serragem é um 

excedente indesejável de madeira boa, que passa a se perder. Ela então 

fica muito valiosa para ser desperdiçada. Isso porque a serragem é 

madeira, é matéria prima do processo de celulose que foi transformada 

em resíduo. Se ele ainda tiver uso energético, tudo bem, mas se ele for 

sucateado, estaremos agregando muitos custos e jogando fora material 

valioso. É muito comum que as fábricas enviem casca com restos de 

madeira e de serragem para aterros sanitários ou para compostagem. 

São soluções de disposição final ou de reciclagem que não dão o valor 

real para a serragem. Logo, devemos evitar colocar madeira boa nesse 

material, concordam?  O desperdício é enorme, os custos aumentam 

também. A ecoeficiência então sofre com isso. Perde-se matéria prima 

fibrosa, perde-se biomassa combustível; geram-se custos ambientais 

altos e passivos ambientais. Esses custos são enormes, pois implicam 

em remunerar todo esse material jogado fora e que poderia ser matéria 

prima. Há ainda o custo agregado no processo para converter a madeira 

a cavacos, depois para classificar os mesmos. Adicionalmente temos os 

custos de manuseio e de disposição. Fica muito caro se jogar serragem 

e restos de madeira fora. Não sei se isso ainda ocorre em algumas  

fábricas por ingenuidade ou por cegueira técnica. Um material bom 

acaba indo para ocupar volumes caros em aterros industriais. Apesar de 

não ser um resíduo perigoso, há ainda uma burocracia legal a percorrer, 

pois todo lixo industrial para ser disposto exige licenças, fiscalizações, 

etc.   
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          Quando a serragem é enviada para queima na caldeira de 

biomassa, mas temos suficiente casca para gerar a energia que 

precisamos, estamos enviando uma biomassa cara para substituir um 

energético barato. E alguma coisa irá ainda sobrar. É uma perda 

incompreensível que ocorre nas fábricas. E por incrível que pareça, é 

uma situação que acontece com freqüência.  

          A formação de serragem é inevitável, ela acaba sendo gerada e 

precisa ser separada. Acontece que entre 2 a 4 ou 5% de serragem é 

uma enormidade. Estou aqui considerando as quantidades de serragem 

que são separadas e as que entram ao digestor junto aos cavacos. Os 

processos de picagem da madeira em cavacos são bastante brutos, 

envolvem forças mecânicas enormes aplicadas sobre as toras. Essas são 

material desuniforme em densidade e em diâmetros. Com isso, as toras 

finas e as madeiras menos densas geram ainda mais serragem.  Vejam 

só a quantidade de serragem que pode ser gerada e descartada (1 a 3% 

em peso) em uma fábrica de cerca de 2850 toneladas dias de celulose  

branqueada. Essa fábrica demanda cerca de 5350 odt de madeira por 

dia. Se entre 1 a 3% se convertem em serragem a ser enviada como 

biomassa para outra área da fábrica, isso corresponde a 60 a 150 

odt/dia. Em peso úmido, com uma umidade média de 50%, o peso total 

de serragem úmida dobra de valor. Considerando que a densidade a 

granel ou aparente da serragem seja de 0,120 odt/m³, teremos volumes 

entre 400 a 1250 m³ de serragem a manusear. Admitindo que 1 m³ 

sólido de toras de eucalipto sem casca pese 500 kg od, então teremos 

que 4 m³ de serragem na forma de volume a granel correspondem a 1 

m³ de madeira de eucalipto na forma de tora. É um bom volume de 

madeira que se converte a serragem. Um volume de 400 m³ de 

serragem eqüivale a 100 m³ de toras, o que seria suficiente para a 

produção de cerca de quase 30 toneladas de celulose ao dia. Isso, nas 

condições mais otimistas de geração de serragem. 

          O que podemos fazer então? Desperdiçar é a pior das 

alternativas, isso agrega custos ao processo e maltrata o meio 

ambiente.  Continuar cego a essa realidade mostra acomodação, 

ingenuidade e falta de visão de oportunidade. Mesmo que a fábrica 

tenha carência de biomassa, se lenha for comprada a um valor menor 

do que o preço da madeira para o processo de celulose, estaremos 

perdendo dinheiro. A cada tonelada de madeira de celulose que vira 

serragem, poderíamos estar usando uma tonelada de lenha mais barata. 

Ganharíamos a diferença de preço entre essas duas madeiras. Muito 

fácil entender, mas com números fica mais fácil. Admitamos que a nossa 

fábrica tenha no mercado lenha disponível por 40 US$/odt. Admitamos 

que o valor dessa madeira de processo seja de US$ 50/odt. A cada 

tonelada de serragem, que é madeira de processo, que queimamos ao 

invés de lenha, estaremos perdendo 10 US$, de acordo? 
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          Muitas vezes, a fábrica de celulose busca sua madeira de 

processo a grandes distâncias, paga caro pela madeira, pelo seu 

transporte, por pedágios, por burocracias. Algumas empresas chegam a 

comprar madeira para o processo de celulose em outros países, 

transportando-a por navios, etc. Lembrar ainda que a madeira é o maior 

dos custos na fabricação da celulose.  No Brasil, os custos da madeira 

representam cerca de 35 a 40% do custo direto de fabricação da 

celulose. Quando essas madeiras caras e escassas chegam nas fábricas, 

os técnicos as acumulam em pilhas de toras ou de cavacos e se 

esquecem de cuidar delas como algo muito valioso. Acabam com isso 

perdendo sempre alguma madeira, na estocagem, no manuseio, na 

preparação dos cavacos, ou então como serragem.  

          O que então se precisa fazer na gestão das fábricas onde 

ocorrem essas perdas? Como a gestão poderia encarar esse desperdício 

de recursos fibrosos, energia e dinheiro? A primeira coisa é 

conscientização. Todos precisam estar conscientizados de que a madeira 

ou a serragem perdida tem um custo, e que esse custo é alto. A 

serragem que vai para a biomassa não vai de graça para lá. Então, 

depois de se conscientizar sobre o problema, a segunda tarefa é se 

quantificar esses valores das perdas e dos desperdícios. Quanto 

geramos de serragem por dia? Quais seriam os valores mais aceitáveis 

pela tecnologia que dispomos? Os nossos picadores estão operando 

bem? A quantidade de serragem que estão produzindo é alta? Por quê? 

Há diferença na geração de serragem entre os diversos picadores? Por 

quê essa diferença? 

          A quantificação se consegue através de monitoramento constante 

e de metas de qualidade estabelecidas  para esse resíduo. Não podemos 

nos esquecer dele em nenhum momento. Como a serragem é gerada 

sempre, temos que estar a medir sua quantidade e sua qualidade 

sempre também.  

          A seguir, precisamos descobrir o valor econômico de sua 

geração. Para esse valor temos que computar o valor da madeira que 

compramos, a agregação de valor que fizemos dentro da fábrica até ela 

virar serragem.  Finalmente, quanto pagamos para manuseá-la e dispô-

la. Se vendermos a serragem para alguém, mesmo que seja para outra 

área dentro da fábrica, por qual valor que essa serragem está sendo 

repassada? 

 

Um exemplo simples está apresentado abaixo: 

 Valor de 1 tonelada �oven dry� de madeira de processo: US$ 50 

 Valor adicionado por odt na preparação dos cavacos: US$ 2 

 Valor de 1 odt de serragem:  US$ 52 

 Valor de 1 odt de casca energética equivalente com base em 

poder calorífico: US$ 30 
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 Custo de disposição em aterro de 1 odt de biomassa: US$ 30 

 

Caso joguemos casca fora e consumamos serragem em seu lugar, 

estaremos perdendo os US$ 22 da diferença, mais o valor que pagamos 

para colocar a casca jogada fora no aterro. Como a casca jogada fora no 

aterro possui serragem misturada a ela, precisamos dar também o 

correto valor a essa serragem que vai com a casca ao aterro. Ou seja, 

isso tudo tem um valor muitíssimo alto: tanto como dinheiro, como 

desperdício. Ser ecoeficiente significa estar atento para essas perdas e 

resolver o problema onde esse problema está sendo gerado. Pode ser na 

qualidade da madeira, na manutenção dos picadores, em algum furo nas 

peneiras de classificação de cavacos, etc., etc.  Se não podemos evitar a 

geração da serragem, podemos pelo menos tentar trabalhar para 

reduzir a sua geração. Podemos também aprender a usar melhor a 

serragem que geramos. Em resumo: devemos sempre monitorar sua 

geração, trabalhar para reduzir sua geração, e usar mais 

inteligentemente a serragem que inevitavelmente está sendo gerada. 

Isso é válido tanto para uso como madeira de processo como para 

madeira energética ou biomassa. Os valores ambientais e econômicos 

que resultam do bom uso dessa biomassa ou dessas fibras 

desperdiçadas são enormes. Imagine que se a cada tonelada seca 

desperdiçada de serragem estivermos jogando fora entre 20 a 50 

dólares, o que diríamos de estar desperdiçando entre 60 a 150 odt por 

dia em nossa fábrica hipotética que um milhão de toneladas de celulose 

por ano? Será que a alta gestão  da empresa está prestando atenção a 

esses números? 

          Uma outra opção é buscar outros usos para a serragem que não 

seja apenas e tão somente a queima em caldeira de biomassa. Ao se 

olhar com atenção a serragem separada na área dos picadores vemos 

que a serragem é um resíduo irregular. Ela é composta de frações de 

diversos tamanhos de madeira. Em geral temos três frações principais: 

 Palitos de madeira, mini-cavacos ou �pin chips�; 

 Serragem grossa; 

 Pó de madeira ou serragem fina. 
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Serragem de madeira de eucalipto separada na seleção de cavacos 

 

 

     
Cavacos de madeira normais e desejáveis de eucalipto 

 

 

       
Mini-cavacos ou �pin chips� 
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  Serragem grossa contendo �pin-chips�        �Overs� ou cavacos sobre-dimensionados 

 

          A proporção entre as diferentes frações na serragem depende de 

uma série de fatores, mas principalmente do tipo de madeira, sua 

umidade e sanidade, da presença ou não de um repicador, do tipo e do 

ajuste dos picadores e da forma e estado das peneiras de classificação 

dos cavacos. 

 

 Madeira:  As madeiras mais leves e menos densas tendem a 

gerar mais serragem, mais finos, mais palitos. Já vimos também 

que a umidade da madeira afeta isso, pois madeiras mais secas 

geram mais serragem. As madeiras apodrecidas e fungadas, 

especialmente se muito secas geram também muita serragem. 

 

 Repicador: Uma boa parte dos repicadores de lascas e de 

cavacos sobre-dimensionados são na verdade trituradores de 

madeira, como os do tipo moinhos de martelos. Eles fazem um 

trabalho grosseiro e conseguem transformar cerca de 20 a 40% 

do peso do material alimentado a eles em serragem. Ao invés de 

recuperar cavacos bons a partir das lascas e �overs�, estamos 

gerando mais serragem como resíduo. Muita atenção então a isso. 

Os repicadores precisam sempre ser monitorados e terem sua 

agregação de valor à fábrica calculada. Eles podem estar 

destruindo valor e não agregando.  

 

 Picadores: Apesar de termos hoje novos conceitos para picar 

toras de madeira em cavacos, a serragem continua a ser gerada. 

Essa geração depende muito do estado de conservação e 

manutenção dos picadores e de sua idade tecnológica. Picadores 

antigos ou mal conservados, com folgas, com trincas e soldas, 

desbalanceados e com seus eixos e placas de desgaste já 

cansados, geram muita serragem. Em situações como essa pode-

se atingir a mais de 6% de serragem nos cavacos, logo após a 

picagem da madeira. Geram também muitas lascas e cavacos 
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sobre-dimensionados. Esses, ao irem ao repicador, geram mais 

serragem ainda. Um filme de terror para as madeiras, e para os 

custos da fábrica também.  

 

 Peneiras de classificação dos cavacos: Conforme a abertura 

das malhas pode-se rejeitar mais ou menos serragem.  

Malhas abertas deixam passar mais �pin chips�, mais mini-

cavacos. Quando temos problemas de manutenção, como buracos 

nas telas ou aberturas maiores nas peneiras de discos, essas 

peneiras deixam também passar também cavacos bons, que 

seguem para a serragem.  Às vezes as fábricas convivem com 

esses problemas, que custam muito dinheiro para elas.  

 

          Por todas essas razões, o gestor da área de preparação de 

cavacos de madeira deve estar sempre quantificando e monitorando a 

qualidade da serragem gerada em sua área. Em geral, ele está sempre 

monitorando os cavacos aceitos, aqueles que vão para o digestor. Afinal, 

é o material que ele produz, e que transfere para o seu cliente principal, 

que é o processo de fabricação de celulose. Ele raramente se debruça 

com atenção para analisar as perdas ambientais e econômicas 

resultantes da serragem gerada e que sai de sua área. Muitas vezes, 

sequer sabe o destino desse material.  

          Ele deve ainda saber fazer seus cálculos econômicos para poder 

mostrar aos que liberam recursos para as manutenções da área. Essa 

área de preparação dos cavacos, tão importante para as fábricas de 

celulose, em algumas empresas está a merecer fortes investimentos. 

Entretanto, as atenções dos gestores estão mais voltadas para o 

digestor, ou para o branqueamento, ou para a caldeira de recuperação.  

          Algumas empresas possuem outro tipo de combustível e não 

biomassa. Se não encontram uma solução rápida e sustentada para a 

serragem separada, ela se acumula rápida e exponencialmente. Isso 

porque o volume separado é fantasticamente alto. Essa situação ajuda 

que a empresa seja ainda mais ineficiente, pois ela aceita até mesmo 

doar essa madeira cara na forma de serragem para quem vier buscar 

esse material. Ou então o vende a um preço irrisório. Mesmo assim, não 

costumam monitorar sua geração, para ver se está alta ou baixa. 

Incrível isso, não é mesmo? Em resumo, uma madeira que lhe custa 

US$ 50/odt é cedida graciosamente a quem venha buscá-la, ou a um 

preço que só pague o manuseio. Mesmo que a venda como biomassa a 

US$ 30/odt, ainda existem valores que a fábrica gasta, como manuseio, 

estocagem, etc. É perda na certa, não tenham dúvidas. 
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Venda de serragem como biomassa 

 

          Amigos, vejam que toda essa situação é definitivamente muito 

importante. Não podemos mais nos omitir a esse problema com esse 

tipo de resíduo. Precisamos dar o justo valor a essa área  de preparação 

da madeira. Precisamos de gente qualificada nela, bem como de 

equipamentos em condições operacionais perfeitas. Madeira é algo 

muito caro e escasso hoje em dia. Tudo o que se fizer para seu uso ser 

mais racional e com menos perdas é muito bom. O que não é justificável 

é que muitos gestores continuem desatentos a essas oportunidades e a 

esses desperdícios. 

 

          Voltando aos diferentes componentes da serragem industrial de 

fábricas de celulose de eucalipto: 

 

 Cavacos normais: ocorrem em situações excepcionais, quando há 

problemas sérios de manutenção na área de classificação dos 

cavacos. Sempre que aparecerem cavacos bons na serragem, a ação 

deve ser imediata, pois o problema é grave. 

 

 Palitos ou �pin chips�: são pequenos fragmentos longos e finos de 

madeira, que podem lembrar um cavaquinho ou um palito de 

madeira. Em geral possuem cerca de 1 a 5 mm de largura, 1 a 3 

mm de espessura e 10 a 25 mm de comprimento. 

 

 Serragem grossa: são fragmentos homogêneos e com formato 

esférico ou cúbico, com cerca de 3 a 7 mm de lado. Costuma 

apresentar muita contaminação com palitos de madeira, pois esses 

palitos conseguem passar também pelas peneiras. 
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 Serragem fina ou pó de madeira: são finos fragmentos de 

madeira, com dimensões menores que 2 mm de lado. Vão desde 

fragmentos até um pó finíssimo, tipo farinha de madeira. 

 

As diferentes frações de serragem se misturam bem, mas também são 

facilmente separadas por classificação granulométrica. Essa separação 

não é 100% eficiente, existirá sempre alguma mistura entre as frações 

segregadas, mas dá para se fazer isso relativamente bem , se a idéia for 

usar frações da serragem. Quanto mais úmido o material, mais difícil é a 

separação. 

          Quando se procede a uma análise dos diferentes fragmentos da 

área de preparação de cavacos com vistas a sua possível utilização, 

temos mais ou menos o seguinte para madeira de eucalipto: 

 

Tipo cavacos 

 

Densidade 

básica 

Número de 

fragmentos 

Densidade a granel (odt/m³) 

Eucalyptus 

saligna 

 

(g/cm³) (Milhões 

 por m³) 

100% desses 

materiais 

Material 

solto 

Material 

ligeiramente 

socado 

Material 

prensado 

por 0,35 

kgf/cm² 

Cavacos 

normais 

0,48 0,6 a 1 0,16 0,17 0,18 

Palitos ou 

�pin chips� 

0,46 5 a 12 0,12 0,13 0,16 

Serragem 

grossa 

0,40 25 a 40 0,10 0,12 0,15 

�Overs� 0,50 0,1 a 0,2 0,17 0,18 0,19 

 

          A fração fina é a que existe em menor proporção na serragem, 

relativamente aos palitos e serragem grossa. Corresponde a cerca de 15 

a 30% do peso da serragem total. Por outro lado, essa fração fina é a 

mais rica em areia e terra. Esses contaminantes vêm para a fábrica com 

as toras da madeira. Eles conseguem passar pela lavagem das toras, 

pois se aderem bem às toras e restos de casca molhados. No 

peneiramento dos cavacos, pelas dimensões diminutas que possuem, 

saem em sua maioria com a serragem. Além disso, caso a serragem 

seja repeneirada, eles ficam em cerca de 70 a 90% de seu peso na 

serragem fina. A maioria desses inorgânicos são sílica e silicatos. 

Portanto, ao se remover o pó da serragem ou a sua fração mais fina, 

estamos purificando a serragem da maioria da terra e areia que ela 

contem. Com o peneiramento e separação da fração fina, o teor de 

cinzas da serragem grossa e dos �pin chips� passa a ser similar aos dos 

cavacos normais, quando muito cerca de 0,5% maior base peso seco.  

          O restante de serragem (serragem grossa e �pin chips� 

misturados) consiste de material bastante interessante, inclusive para 
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polpação e produção de celulose. O pó é o grande consumidor de álcali 

ativo no cozimento, mas não é esse o caso para a serragem grossa e 

para os palitos e mini-cavacos. Essas frações podem perfeitamente irem 

para cozimento, caso a empresa se disponha a separar os mesmos para 

consumo como madeira de processo. Resta saber como e onde, então? 

Retornar os mesmos aos cavacos normais pode não ser interessante, 

especialmente para o caso de digestores modernos que se baseiam em 

intensa recirculação de licores. Como esse material mais fino se incha 

mais e se transforma em fibras antes dos cavacos, isso pode afetar as 

recirculações. A solução pode ser uma linha em separado de um 

pequeno digestor �batch�, que possa cozinhar os �pin chps� e a 

serragem grossa, especialmente separados para essa finalidade. 

Contrariamente ao que muitos pensam, ao se cozinhar esse material em 

condições adequadas a eles, conseguimos produzir celulose com bons 

rendimentos e com qualidades compatíveis para serem adicionadas ao 

processo. 

          Evidentemente, cada fábrica tem sua situação particular. Se ela 

necessita de biomassa, essa serragem pode perfeitamente ser viável 

para complementar as necessidades de biomassa. Entretanto, se ela 

tem excesso de biomassa, a serragem repeneirada pode vir a ser uma 

nova e barata madeira para seu processo. E com qualidades 

perfeitamente aceitáveis. Mesmo que mostre ligeira inferioridade em 

relação aos cavacos normais, a sua proporção não é alta e pode ser 

diluída na produção maior, como veremos mais adiante. 

 

    
Serragem sendo descartada como resíduo por fabricante de celulose (grande 

contaminação com cavacos normais devido a peneira de classificação sobrecarregada) 
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Serragens de fábricas de celulose (grande contaminação com cavacos normais) 

 

          Resultados de cozimentos kraft individualizados de serragem 

grossa e de �pin chips� são comuns na literatura. Eles sempre são 

interessantes  e entusiasmantes. Desde que se separe o pó fino, esses 

materiais são bastante viáveis para produção de polpa kraft. Os  

rendimentos em celulose são ligeiramente inferiores aos obtidos com 

cavacos normais (para serragem grossa cerca de 2 a 4% menores base 

madeira seca; para �pin chips�, cerca de 1 a 2% menores). Isso em 

parte se deve à incapacidade que se tem de se fazer uma segregação 

completa das diversas frações. Sempre existe alguma serragem fina a 

contaminar tanto a serragem grossa como os �pin chips�.  Por exemplo, 

uma análise de serragem grossa que fizemos mostrou cerca de 5% de 

serragem fina e entre 10 a 20% de �pin chips�. Já uma serragem fina 

eliminada apresentava 50% de pó de madeira  e cerca de 40% de 

serragem fina e 10% de serragem que se poderia chamar de grossa.  

          Os palitos ou �pin chips� consomem praticamente a mesma carga 

alcalina que os cavacos normais. Podem entretanto ter seu tempo e 

temperatura de cozimento menores em relação aos cavacos normais  

para mesmo nível de número kappa na polpa. Eles se impregnam mais 

facilmente e sua deslignificação é favorecida por isso.  

          A serragem grossa, pela sua própria característica, demanda 

alguma coisa a mais de álcali ativo, cerca de 2 a 2,5% a mais de álcali 

ativo em relação aos cavacos normais. Mas isso não é nada excepcional, 

concordam? 

          Por essas razões, gostaria de voltar ao caso de nossa fábrica 

hipotética de cerca de um milhão de toneladas de celulose kraft 
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branqueada ao ano. Suponhamos que ela tenha dificuldades de 

suprimento de madeira, que essa madeira seja cara e venha de longe. 

Suponhamos ainda que é uma fábrica energeticamente muito eficiente e 

que a casca das toras de eucalipto seja suficiente como combustível 

auxiliar. A serragem toda estaria sobrando para ela. Essa fábrica, agora 

em nosso estudo de caso número 5, decide pela reciclagem dos nós de 

volta ao digestor contínuo, entretanto resolve colocar um pequeno 

digestor �batch� para cozinhar serragem grossa e �pin chips� separados 

da serragem. Esse cozimento desses dois materiais seria feito com a 

mistura deles. Apenas a serragem fina e o pó de madeira seriam 

separados. Esse pó de madeira seria enviado para queima na caldeira de 

biomassa, não seria assim resíduo sobrando na fábrica. Caso 

continuasse sobrando casca, a fábrica poderia começar a descascar 

parte de sua madeira na floresta, deixando um pouco de casca para a 

ciclagem dos nutrientes na área florestal.  

 

          Uma outra opção que nossa fábrica poderia considerar seria usar 

o digestor �batch� para duas finalidades: 

 Cozimento de serragem e �pin chips� (como no estudo de caso 

número 5); 

 Cozimento de nós do cozimento e dos palitos da depuração (como 

no estudo de caso 4 anteriormente apresentado). 

 

          Bastaria se adequarem para ter um silo fechado para os nós e 

palitos da depuração�, que ficariam sendo estocados nesse silo 

enquanto o digestor �batch� estivesse operando com serragem e �pin 

chips�. A estocagem de serragem e dos �pin chips� já poderia ser feita 

ao ar livre, enquanto o digestor estivesse sendo usado para cozinhar os 

nós e os palitos da depuração. Tudo perfeitamente viável, nada demais 

em termos técnicos.  

          Temos conhecimento de fábricas que cozinham no mesmo 

digestor �batch� e de forma conjunta, a serragem grossa, os �pin chips� 

e os nós do digestor. É possível, mas não é o ideal, já que serragem e 

�pin chips� requerem condições de cozimento muito distintas dos nós e 

dos palitos da depuração de massa não branqueada. Lembrem-se que 

os nós e os palitos da depuração demandam nada mais que entre 8 a 

12% de álcali ativo, como NaOH. Enquanto isso, a serragem grossa 

precisa de cerca de 20 a 22% e os �pin chips�, cerca de 18 a 19%.  

          Vamos então a mais um estudo de caso, o de número 5,  onde 

nossa fábrica hipotética decide por recozinhar os nós no digestor junto 

aos cavacos normais e a serragem grossa e os �pin chips� em um 

digestor �batch� em separado. As quantidades de madeiras entrando na 

fábrica serão as mesmas, para efeitos de nossos cálculos. Nenhuma 

entrada nova de madeira se dará, apenas o digestor �batch� estará 
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cozinhando e produzindo mais celulose a partir de resíduos que foram 

descartados nos outros estudos de caso: a serragem grossa e os �pin 

chips�. Mais ecoeficiência para nossa fábrica hipotética. Esperemos que 

esse tipo de situação deixe de ser hipotética em futuro próximo. 

 

 

Estudo de caso n.º 5: Cozimento de cavacos com reciclagem dos nós ao 

digestor, sem perda na alimentação dos cavacos (corresponde ao caso 1 

anteriormente apresentado). Segregação de serragem grossa e �pin 

chips� para cozimento em separado em um digestor �batch� destinado a 

essa finalidade. 

 

 Fábrica alimenta ao digestor:  5208 odt de cavacos por dia 

 Fábrica gera e recicla: 20,84 odt de nós do digestor por dia 

 Fábrica produz no digestor contínuo:  2768,7 odt de polpa não 

branqueada e depurada por dia 

 Fábrica gera 2% do peso que entra de madeira em serragens e 

�pin chips�:  106 odt /dia dessa serragem combinada 

 Fração de serragem grossa e de �pin chips�:  70% (separada para 

recuperação) 

 Fração de pó e serragem fina:  30% (separada e enviada para 

energia) 

 Quantidade por dia de serragem grossa e �pin chips� para 

cozimento: 74 odt/dia 

 Densidade a granel ou densidade aparente desse material de 

serragem e �pin chips�:   0,12 odt/m³ 

 Volume total de serragem e �pin chips� gerado por dia:  620 m³ 

 Rendimento no cozimento dos cavacos:  53% 

 Rendimento líquido no cozimento da serragem grossa e �pin chips� 

no digestor �batch�:   48% 

 Álcali ativo como NaOH para os cavacos normais no digestor 

contínuo:  18% 

 Álcali ativo como NaOH para serragem grossa e �pin chips�:  22% 

 Atividade do licor branco:  80% 

 Produção total de polpas não branqueadas e depuradas originadas 

dos cavacos normais, nós e serragem mais �pin chips�: 2804 

odt/dia 

 tSS total de todas as fontes: 3669,3 tSS/dia 

 Relação tSS/odt de polpa total não branqueada e depurada:  

1,308 
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Caso 5: Cozimento de serragem grossa e �pin chips� em digestor cativo 

em separado. Reciclagem de nós para digestor principal junto a cavacos 

normais 

 

Depuração fina 

Polpa 

cavacos 

virgens 

Digestor 

�batch� 

cativo para  

serragem 

grossa e �pin 

chips 

= 2804 odt/dia polpa não branqueada depurada 

= 3669,3 tSS/dia 

= 1,308 tSS/odt polpa não branqueada 

                        

35,5 odt de polpa de 

serragem grossa e 

�pin chips� 

0,2 odt de shives 

dessa polpa 

58,85 tSS/dia desse 

digestor 

Alimentação 

de serragem 

grossa e �pin 

chips� direto 

ou de pilha 

de estocagem 

Reciclagem 

dos nós do 

cozimento 
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          O resultado do caso 5 mostra que a empresa adiciona 35,3 

odt/dia de polpa não branqueada e depurada em relação ao caso 1 sem 

afetar o seu processo e sem sobrecarregar a sua caldeira de 

recuperação. O ganho diário de produção foi de 1,27% sobre a mesma 

base de madeira. 

          A polpa obtida de serragem e �pin chips� pode perfeitamente ser 

misturada à polpa normal que provem do digestor contínuo, sem 

prejuízos à sua qualidade. As diferenças qualitativas entre as diversas 

polpas existem, veremos mais adiante. Entretanto elas são pequenas, 

como são pequenas as quantidades dessas polpas extras sendo 

fabricadas. Definitivamente, como não há problemas potenciais de 

sujeiras maiores ou de dificuldades adicionais no branqueamento, esse 

tipo de operação é perfeitamente seguro e viável. Quando mais cuidados 

tivermos na segregação da serragem e em sua limpeza, qualidade e 

especificação, melhor serão os resultados qualitativos e menores os 

impactos sobre o processo.  

          Ganha-se produção de celulose no mesmo sítio fabril, ganha-se 

melhor uso da matéria prima fibrosa, produz-se de forma mais limpa e 

ecoeficiente e reduz-se o impacto sobre a natureza. Com mesma 

quantidade de madeira, a produção é maior, os resíduos quase 

desaparecem, e o meio ambiente é mais preservado. 

          Caso se anualize isso tudo, teremos um valor adicional de polpa 

para mesmo consumo de madeira de 12500 adt de celulose branca, 

nada mau para um investimento pequeno de apenas um pequeno 

digestor �batch� e acessórios para sua alimentação com serragem e 

prevenção de poluição do ar e dos efluentes. Na área de preparação de 

madeira será também necessário investir na segregação da serragem, 

algo também muito simples em termos de peneiras e correias 

transportadoras. 

          Lembrar que ao aumentar a produção sobre uma mesma base de 

madeira estaremos preservando também mais área florestal, serão 

necessárias menos árvores para nossa fábrica em sua capacidade 

nominal e menos área plantada. 

          Isso tudo é viável desde que nossa fábrica não esteja 

necessitando da serragem como fonte energética e tenha 

disponibilidades de licor branco e de espaço na recuperação do licor 

preto.  Vale a pena refletir sobre isso, não é mesmo? 

 

          Entretanto, existe ainda um caso adicional a analisar, o mais 

ecoeficiente de todos. Vamos chamá-lo de caso 6. Seria a situação onde 

nós do cozimento e palitos da depuração de massa não branqueada 

seriam cozidos em digestor �batch� em separado. Esse mesmo digestor 

�batch� seria usado alternativamente para produzir celulose de nós e 

palitos da depuração e para serragem grossa e �pin chips�. Algo 
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perfeitamente viável tecnicamente. Como já vimos, necessitaríamos 

adicionalmente um silo para armazenar os nós e palitos da depuração 

quando o digestor estivesse sendo usado com serragem e �pin chips�. 

Esse caso 6 é um híbrido dos casos 4 e 5. É o que agrega mais valor aos 

resíduos e aos nossos recursos fibrosos. 

          Vejamos como podemos definir as principais linhas para o caso 6: 

 

Estudo de caso n.º 6: Cozimento apenas de cavacos normais no digestor 

principal. Segregação de serragem grossa e �pin chips� para cozimento 

em separado em um digestor �batch�. Separação de nós de cozimento e 

de palitos da depuração para cozimento alternadamente à serragem e 

�pin chips� nesse digestor �batch�. 

 Fábrica alimenta ao digestor:  5208 odt de cavacos por dia 

 Fábrica gera: 20,84 odt de nós para envio ao digestor �batch� 

 Fábrica produz no digestor contínuo:  2760 odt de polpa não 

branqueada e não depurada por dia 

 Fábrica produz no digestor �batch�: 13,55 odt de polpa não 

branqueada equivalentes aos nós recozidos 

 Fábrica produz no digestor �batch�: 2,2 odt de polpa não 

branqueada equivalentes aos palitos da depuração 

 Fábrica produz no digestor �batch�: 35,5 odt de polpa não 

branqueada de serragem e �pin chips� 

 Depuração fina da massa total remove 4 odt/dia de palitos da 

depuração que são recozidos no digestor �batch� 

 Produção total de massa não branqueada e depurada obtida de 

todas as fontes de material fibroso: 2807,25 odt/dia 

 Geração total de tSS ao dia para ambos os digestores: 3669 

tSS/dia 

 Relação tSS/odt de polpa não branqueada e depurada: 1,307 

 Fábrica gera 2% do peso que entra de madeira em serragens e 

�pin chips�:  106 odt /dia dessa serragem 

 Fração de serragem grossa e de �pin chips�:  70% (separada para 

recuperação) 

 Fração de pó e serragem fina:  30% (separada e enviada para 

energia) 

 Quantidade de serragem fina e pó de madeira encaminhada para 

energia: 32 odt/dia 

 Quantidade por dia de serragem grossa e �pin chips� para 

cozimento: 74 odt/dia 

 Densidade a granel ou densidade aparente desse material de 

serragem e �pin chips�:   0,12 odt/m³ 

 Volume total de serragem e �pin chips� gerado por dia:  620 m³ 

 Rendimento no cozimento dos cavacos:  53% 

 Rendimento no cozimento dos nós em digestor �batch�: 65% 
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 Rendimento do cozimento dos palitos da depuração no digestor 

�batch�: 55% 

 Rendimento líquido no cozimento da serragem grossa e �pin chips� 

no digestor �batch�:   48% 

 Álcali ativo como NaOH para os cavacos normais no digestor 

contínuo:  18% 

 Álcali ativo como NaOH para serragem grossa e �pin chips�:  22% 

 Álcali ativo como NaOH para o cozimento dos nós e palitos da 

depuração: 10% 

 Atividade do licor branco:  80% 

 

Resumindo os casos 1, 4 , 5 e 6 em uma única tabela (detalhes do caso 

6 mais adiante nesse capítulo): 

 

Caso 1 4 5 6 

 

 

 

 

 

Cozimento 

 

 

 

 

Cavacos mais 

nós no digestor 

principal 

 

 

Cavacos em 

digestor 

principal e nós e 

palitos  em 

digestor 

separado 

 

Cavacos mais 

nós no digestor 

principal e 

cozimento de 

serragem e �pin 

chips� em 

digestor �batch� 

cativo 

Cavacos em 

digestor principal 

e nós e palitos 

em digestor 

separado, 

alternativamente 

com cozimento 

de serragem e 

�pin chips� nesse 

mesmo digestor 

Situação Mantida a 

alimentação de 

cavacos 

Mantida a 

alimentação de 

cavacos 

Mantida a 

alimentação de 

cavacos 

Mantida a 

alimentação de 

cavacos 

Consumo 

madeira m³/dia 

10416 10416 10416 10416 

Consumo m³ 

madeira/odt 

polpa 

3,7620 3,7578 3,715 3,710 

Produção polpa 

não branqueada 

odt/dia 

2768,7 2771,9 2804 2807,25 

tSS digestão 

tSS/dia 

3610,5 3610,1 3669,3 3669 

tSS/odt 1,304 1,302 1,308 1,307 

 

Definitivamente, ganhos muitos interessantes sobre uma base constante 

de madeira ingressante à fábrica. Espero que estejamos plantando uma 

nova mudinha de alternativa tecnológica  para que no futuro nossas 

fábricas possam atuar assim. O tempo dirá, estou esperançoso... 
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Caso 6: Cozimento de serragem grossa, �pin chips� , nós e palitos em 

digestor �batch� em separado  

Depuração fina 

Polpa 

cavacos 

virgens 

Digestor 

�batch� 

alternativo 

para  

serragem 

grossa e �pin 

chips e para 

nós do 

cozimento e 

para palitos 

da depuração 

= 2807,25 odt/dia polpa não branqueada 

= 3669 tSS/dia 

= 1,307 tSS/odt polpa não branqueada 

                        

Polpa de serragem 

grossa e �pin chips� 

mais  polpa de nós e 

palitos da depuração 

Alimentação 

de serragem 

grossa e �pin 

chips� direta 

ou de pilha de 

estocagem 

Silo de nós e 

de palitos da 

depuração 
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          Ainda para nossa fábrica hipotética de um milhão de toneladas ao 

ano, a serragem fina separada corresponderia a 32 odt. Considerando 

que ela possa conter 25% de inorgânicos nessa fração (8 odt), teremos 

ainda 24 odt de biomassa para ser enviada para a caldeira de força. O 

resultado de tudo isso é muito melhor uso de nossos recursos e muito 

menor geração de resíduos. 

 

          Caso nossa fábrica hipotética não esteja disposta a consumir a 

serragem como fonte de fibras, mas sim como fonte de energia, ela 

teria para queima as 106 odt/dia de material. Com 50% de umidade, 

isso eqüivale a 212 toneladas como tal. Nessa umidade e com esse teor 

de material inorgânico, podemos considerar um poder calorífico de 

1.600 kcal/kg úmido.  Teremos um valor de cerca de 340.000 Mcal por 

dia, o equivalente a 32 toneladas de óleo combustível. Em termos 

específicos, essa serragem corresponde a cerca de 11 kg de óleo 

combustível fornecido como biomassa por tonelada seca ao ar de polpa 

branca produzida.  

 

          Outras opções para a serragem seriam: 

 Venda como madeira energética para algum consumidor de 

biomassa da região. Deve ser perto, pois a serragem é muito 

volumosa para transporte a longas distâncias. 

 Uso como matéria prima para birefinarias e produção de álcool. 

 Venda como madeira processada, com agregação de picagem e de 

classificação granulométrica. 

 

          Em todas essas situações o preço de venda deve ser buscado de 

forma a remunerar a madeira e a agregação de valor dada a ela no 

processo. Em outra alternativa, seu valor de venda deve ser baseado no 

preço de combustível que ela substituirá no seu uso pelo comprador. 

          Em nenhum desses casos a serragem deve ser tratada como lixo, 

como um resíduo sem valor a ser descartado. A serragem e suas frações 

merecem um destino muito melhor. Com isso estaremos qualificando 

melhor nossas ações ambientais, sociais e econômicas, na busca do 

desenvolvimento sustentado.  

 

 

 

 

 

========================================== 
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ESTUDOS COMPARATIVOS DA QUALIDADE DAS CELULOSES KRAFT DE 

REJEITOS OU NÓS DO DIGESTOR, SERRAGEM GROSSA, �PIN CHIPS� E 

CAVACOS NORMAIS DE EUCALIPTO 

 

 

 

          Os resultados relatados a seguir provém de estudo que foi 

realizado por Pedrazzi, junto comigo e outros co-autores em 2002, com 

madeira  de eucalipto no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Esse 

trabalho está disponível para ser acessado em inglês e português 

(resumo expandido nos dois idiomas) nas referências da literatura em 

item que se segue mais adiante. Nos estudos realizados pelos autores, 

as viscosidades e resistências das celuloses obtidas desses resíduos 

fibrosos foram bastante aceitáveis para as polpas de serragem grossa, 

palitos ou �pin chips� e perfeitamente comparáveis às de cavacos 

normais. A celulose que mais apresentou características desfavoráveis 

quanto à viscosidade foi a de rejeitos ou nós do digestor, com menores 

viscosidades, resistências à tração e rasgo. Por outro lado, esses rejeitos 

ou nós são normalmente recozidos industrialmente, consumindo baixa 

carga de álcali e não são relatados problemas de prejuízo à qualidade do 

produto final devido sua reciclagem. 

          Nos testes de resistência ao ar e de volume especifico aparente, 

a polpa mais porosa e volumosa foi a obtida de rejeitos do digestor 

industrial, mostrando sua interessante característica que deve ser 

devida ao menor teor de hemiceluloses.  

          Através do experimento realizado, os autores afirmaram que a 

utilização desses resíduos fibrosos era tecnicamente viável para a 

produção de polpas celulósicas, com bons rendimentos e resistências 

físico-mecânicas, para a produção de celulose papa papel.  Concluíram 

dizendo que  o aproveitamento desses resíduos pelas indústrias de 

celulose e papel, é de uma visão importante para o futuro das mesmas, 

já que todos esses materiais fibrosos, que hoje às vezes são 

desperdiçados, poderão vir a ser aproveitados, melhorando sua 

eficiência em termos de uso desses recursos fibrosos cada vez mais 

escassos. 

 

         As figuras que se seguem mostram esses resultados das celuloses 

de forma mais fácil de serem visualizados. 
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Resistência ao Ar x °SR
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CASCA   SUJA  DA  ÁREA  DE  PREPARAÇÃO  DE  MADEIRA 

 

          Em capítulo anterior de nosso Eucalyptus Online Book & 

Newsletter dedicamos uma ampla avaliação sobre a casca das árvores 

dos eucaliptos, desde sua anatomia, o descascamento das árvores e o 

uso da casca para diversas finalidades, entre as quais a compostagem. 

Até o momento não abordamos a discussão sobre a casca como 

biomassa combustível, mas isso ocorrerá em capítulo futuro exclusivo 

sobre esse tema.   Para saber mais sobre a casca entre e navegue em: 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/capitulo_casca.pdf . 

          A casca úmida e suja, com contaminantes como terra, galhos e 

folhas de eucalipto é um resíduo muito comum nas fábricas de celulose. 

Mesmo que a fábrica utilize a casca como biomassa, ou que descasque 

as toras no campo, existe sempre uma certa quantidade desse tipo de 

resíduo sendo gerada. O resíduo é usualmente conhecido como �casca 

suja� pelos contaminantes principalmente inorgânicos que possui. 

Mesmo que a fábrica queime casca em caldeira de biomassa, os técnicos 

não gostam dessa casca suja, pela presença de pedras e terra.   

          A casca suja consiste de restos vegetais que caem das toras no 

pátio de toras ou na lavagem das mesmas. É muito comum que os 

caminhões cheguem trazendo toras com sujeiras. Isso porque a carga 

dos veículos é feita com gruas que tomam as toras do chão e ao fazer 

isso, podem agarrar também detritos do solo. Os cuidados também no 

campo às vezes deixam a desejar. O pessoal não cuida em relação à 

contaminação das toras com casca, galhos e folhas das toras. O 

resultado é que um material indesejável entra na fábrica e depois vai se 

acumular como resíduo. Mesmo que as toras venham com casca para  

descascamento na fábrica, a casca se desprende das toras no pátio de 

estocagem e suja o chão nessa área. Como a grande maioria dos pátios 

de madeira não são pavimentados, a casca que cai ao solo se suja ainda 

mais.  

          A limpeza das toras e dos pátios de madeira sempre resulta em 

quantidades apreciáveis desse material. Apesar dos gestores muitas 

vezes sequer notarem sua existência, esse resíduo não agrega valor ao 

processo, pelo contrário, destrói valor. Mesmo que a empresa 

desenvolva programas de compostagem para o resíduo casca, o ideal é 

que a geração de casca suja fosse resolvida onde ela é gerada: na 

floresta, nos pátios de madeira, na linha de descascamento e na 

lavagem das toras. Podem ajudar a minimizar a geração desse resíduo: 

maiores cuidados na floresta, pavimentação do pátio de toras, 

recuperação de toda casca que cai da linha de descascamento para os 

próprios descascadores, melhoria nas operações de descascamento, 

recuperação dos restos de casca da lavagem das toras para a 
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alimentação dos descascadores. Lembrar que os descascadores 

removem a casca das toras e as direcionam para biomassa. Restos de 

cascas que caem ao solo, se alimentados aos descascadores acabarão 

direcionados pelo sistema para a pilha de biomassa, seu destino 

desejado.  

          A casca como resíduo pode ocorrer em pequenas ou em enormes 

quantidades. Depende muito do destino que a fábrica dá à casca e dos 

procedimentos e cuidados no manuseio das toras. 

 

          Temos em geral as seguintes situações mais comuns para 

fábricas de celulose de eucalipto: 

 

1. As toras chegam com casca à fábrica, são descascadas 

mecanicamente em tambores descascadores orientados para isso. 

Cascas e resíduos de madeira são utilizados como biomassa 

combustível em caldeira auxiliar. 

Quando o teor de casca é elevado e as perdas de madeira são altas 

nas operações do pátio, do descascamento e na classificação dos 

cavacos, a casca gerada pode ser acima da capacidade de queima e 

das necessidades da caldeira auxiliar de força. Nessas situações, 

grandes quantidades de casca se acumulam como resíduos sólidos. 

Essas quantidades podem atingir valores absolutamente 

surpreendentes, cerca de 100 a 400 kg de casca úmida por tonelada 

de celulose produzida. Os valores são altos porque além das perdas, 

a casca perdida absorve muita água com as chuvas e com a lavagem 

das toras. Isso aumenta o seu peso. Quando as toras chegam à 

fábrica, o teor de umidade da casca é mais baixo, entre 25 a 45%. 

Ao ser lavada pode alcançar facilmente valores de umidade de 60 a 

70%. Portanto, uma tonelada de casca seca chega à fábrica como 1,3 

a 1,8 toneladas úmidas e sai como resíduo com 2,8 � 3,3 toneladas 

devido seu reumedecimento e encharcamento.  

Portanto, ao se projetar a fábrica e suas demandas de casca, é muito 

importante uma previsão correta da entrada e do consumo de casca. 

Caso a expectativa seja de excedente de biomassa, melhor se ter 

uma operação mista para o descascamento, parte no campo e parte 

na fábrica. Com isso, alguma fração da casca ficará no campo 

enriquecendo os solos e não virá para a fábrica para virar resíduos. 

Teremos uma operação mais limpa, menos custos com resíduos e as 

florestas agradecerão os nutrientes recebidos pela casca que ficar ao 

solo. 

 

2. As toras são descascadas no mato, pouca casca e galhos 

acompanham as toras. O descascamento no campo pode ser mais ou 

menos eficiente, depende de seu tipo. O uso de �harvesters� 
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processadores e descascadores ainda gera muita casca 

acompanhando as toras para  a fábrica. Essa casca solta se libera nos 

pátios de madeira e na lavagem das toras. Ela se desprende 

facilmente das toras, por isso pode sujar também outras áreas da 

fábrica, como as ruas por onde transitam os veículos de madeira.  

Essas quantidades variam muito, situando-se entre 25 a 80 kg de 

casca úmida por tonelada de celulose seca ao ar produzida pela 

fábrica.  

 

 

   
Toras contaminadas com casca e restos florestais 

     

 

 
Casca combustível contendo apreciável quantidade de restos de madeira 
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Restos de casca nos pátios e nas toras armazenadas 

 

 

   
Cascas separadas das toras na área pavimentada do pátio de madeira 

 

     
Casca suja e contaminada com terra e toretes de madeira 

 

          A solução para o problema de casca suja como um resíduo nas 

fábricas de celulose de eucalipto está basicamente em diversas 

operações, procedimentos e planejamentos: 

 Planejamento adequado entre geração e consumo: trazer para a 

fábrica e gerar só as quantidades que teremos condições de 

utilizar; 
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 Efetivo monitoramento e controle para garantir limpeza nas toras 

que chegam à fábrica: amplo diálogo com a área florestal e de 

suprimento de madeira; 

 Efetiva quantificação dos contaminantes da casca com outros tipos 

de biomassa: toretes quebrados, serragem, cavacos sobre-

dimensionados, etc.; 

 Definição de indicadores e de especificações para umidade e para  

os contaminantes orgânicos e inorgânicos da casca; 

 Utilização de áreas pavimentadas e de preferência cobertas para 

abrigar a casca energia, evitando com isso que ela se umedeça 

pela chuva ou ainda que receba outras contaminações; 

 Pavimentação dos pátios de madeira, principalmente as áreas de 

estocagem de toras. Ter menores áreas de estocagem de toras na 

fábrica e mais na área florestal. Quando a casca �suja� o solo 

florestal isso é excelente: ela é fonte de carbono e de nutrientes. 

Quando ela suja a fábrica ela vira resíduo e poluição. 

 Prensagem da casca úmida para remoção de alguma fração da 

água para melhorar a sua qualidade como combustível; 

 Definição das quantidades e qualidade dos excedentes de casca; 

 Evitar a contaminação da casca com outros tipos de resíduos 

sólidos gerados na fábrica (�dregs�, �grits�, cal, lodos, etc.). A 

casca é um resíduo natural, fácil de ser  liberado pelos órgãos de 

controle ambiental. Quando ela se contamina com �dregs� por 

exemplo, passa a resíduo industrial com mais controle sobre ele. 

 Buscar alternativas para uso ou venda da casca excedente. 

 

          Dentre as alternativas para disposição da casca suja, a pior delas 

é enviar para aterro sanitário, custoso, ambientalmente incorreto e 

desnecessário. 

 

Temos as seguintes alternativas a considerar: 

 Venda como biomassa limpa e prensada, sendo necessário 

desenvolver um sistema para isso; 

 Devolução para a floresta como matéria orgânica e fonte de 

nutrientes. Podem-se definir áreas florestais  próximas à fábrica 

capazes de receber essa casca fertilizante. Como é uma operação 

trabalhosa e cara, os custos de manuseio e disposição devem ficar 

com a área fabril e não com a área florestal A razão é simples: os 

florestais verão a operação como aumento de seus custos, com 

retorno em produtividade no longo prazo apenas. Já a fábrica, que 

gastaria algumas dezenas de dólares por tonelada  para aterrar a 

casca, melhor então ela fazer esse gasto para devolver as cascas 

para as florestas. 
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 Compostagem da casca e venda ou utilização do composto 

gerado. 

 
Casca compostada antes de ser peneirada 

 

 

 

========================================== 

 

RESTOS  DE  MADEIRA (TORETES, PáLETES, EMBALAGENS, ETC) 

 

          Por restos de madeira podemos entender outras formas de 

madeira presentes na fábrica e que não estão sendo adequadas ou 

consumidas pelo processo. Podem ser madeiras fungadas, queimadas, 

podres, sujas de óleo, diâmetro muito grande para  ser picada, toretes 

quebrados, embalagens, páletes, madeira de construções, etc. Esses 

tipos de madeira sempre existem nas fábricas de celulose, é natural que 

ocorram. Se a empresa não achar uma maneira ou uma destinação para 

elas, passará a ocorrer acúmulo em algum lugar. Surgirão depósitos de 

madeira resíduo espalhados em pontos da fábrica. 

          Para todos esses resíduos lenhosos a melhor solução é a queima 

como biomassa. Isso pode ser feito pela própria fábrica se ela dispor de 

caldeira de biomassa. Caso negativo, pode transformar em cavacos e 

vender como biomassa energética para terceiros. Nos dias de hoje, a 

procura e o preço da biomassa são interessantes. 

          Em geral essas situações são flutuantes, há momentos de maior 

geração e de maior acúmulo. Outras vezes, a empresa opera 

praticamente sem sua geração. Por isso, a maioria das fábricas não 

dispõe de estrutura para trabalhar com essas situações. Quando ocorre 

o surgimento de algum desses resíduos em maior quantidade, isso gera 

atrapalhações, problemas e acúmulos de material pela fábrica. Isso 

enfeia a paisagem da fábrica e aumenta os custos. 
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Restos de madeiras 

 

         
                       Toretes quebrados                       Toras com grande diâmetro  

 

          Algumas opções sempre existirão para minimizar esse problema. 

Também aqui a pior das soluções é jogar isso em aterros como resíduos. 

A melhor opção é buscar a origem, como esse resíduo está surgindo e 

tentar resolver a sua geração na causa. Por exemplo, se não podemos 

picar toras com diâmetros acima de 40 cm, então proibir a sua entrada 

na fábrica. Vendê-las para outro fim. Se temos toretes quebrados, 

tentar diminuir sua geração pelo manejo em separado de toras finas e 

de toras mais grossas, e assim por diante.  

          Dentro dos programas de reciclagem e de coleta seletiva 

internos, uma parte desse material pode ser coletado, separado e doado 

a funcionários ou a entidades de filantropia. Podem também ser 

rachados, fragmentados e transformados em toras, achas ou cavacos 
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para queima ou para venda. Sempre haverá uma solução. O importante 

é conhecer os custos envolvidos e o valor desses resíduos. Lembrar que 

qualquer resíduo tem seu valor calculado com base em: 

1. Valor como matéria prima desperdiçada (-) 

2. Valor agregado no processo (-) 

3. Valor do manuseio, transporte, armazenagem  (-) 

4. Valor da disposição final em aterro, se for o caso (-) 

5. Valor de venda desse resíduo (+) 

          Digamos que estejamos conseguindo vender os toretes de 

madeira quebrada por 10 dólares a tonelada úmida. Alguns na empresa 

podem até ter ficado contentes pela solução encontrada. Porém, à parte 

de termos solucionado o problema, temos que verificar quanto estamos 

realmente ganhando ou perdendo. O valor de 10 dólares de venda 

corresponde apenas ao item 5 acima para nossos cálculos.  

 

Temos ainda que valorar:  

 

 quanto vale essa madeira como madeira de processo ou de 

energia?  (digamos que sejam 20 US$/tonelada úmida); 

 quanto gastamos com seu manuseio, retirada, carregamentos, 

estocagem interna, pessoal envolvido, etc.?  (digamos que sejam 

3 dólares por tonelada úmida) 

 quanto gastamos com sua disposição em aterro? ( Se não estamos 

aterrando porque estamos vendendo, o valor é zero. Se mesmo 

vendendo, temos que vez ou outra aterrar algo, teremos por 

exemplo um custo médio de disposição de 3 US$/tonelada, esse é 

o valor unitário de disposição final) 

 quanto estamos recebendo líquido pela venda?  (digamos que 

sejam os 10 dólares por tonelada úmida). 

Então esse resíduo custa para nós: 

(-20) + (-3) + (-3) + (+10) =  (-16) 

Ou seja, a cada tonelada que vendemos por 10 dólares, estaremos 

perdendo 16. Melhor então resolver o problema na sua origem, evitando 

que as toras finas se quebrem em toretes,  concordam? 

 

 

========================================== 
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RESÍDUOS ORGÂNICOS DE OPERAÇÕES DE JARDINAGEM (PODA 

DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMADOS) 

 

 

          Esse é um tipo de resíduo de pequeno volume nas fábricas de 

celulose e papel. Consiste em matéria orgânica com poder combustível. 

Estou falando sobre ele porque tenho visto muitas empresas com 

caldeira de biomassa a jogar esses resíduos em aterros sanitários, 

transformando-os em lixo industrial e ocupando volume valioso do 

aterro.  Porque não colocar para queima na caldeira de biomassa então, 

junto com outros restos de biomassa. Se necessário, para melhor 

ecoeficiência, ter um pequeno fragmentador dos galhos das podas de 

árvores ou picá-los no picador de lenha fina. Enfim, opções existem, 

basta ser sábio e usá-las.  

 

     

Restos de poda e corte de grama de operações de jardinagem sendo levados para 

aterro ou �bota-fora� quando poderiam ser utilizados como energia 

 

 

 

========================================== 
 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

 

          A partir de todas essas considerações até o momento 

apresentadas, torna-se muito claro que é fácil, além de econômica  e 

tecnicamente viável, a eliminação de uma significativa quantidade de 

resíduos fibrosos gerados na fabricação de celulose kraft de eucalipto. 

Vimos nesse capítulo do Eucalyptus Online Book soluções ecoeficientes 

para os rejeitos do digestor, para os palitos ou �shives� da depuração da 

massa não branqueada, para a serragem da classificação dos cavacos, 

para os toretes e sobras de madeira, para a casca suja que sobra no 

pátio de madeira e para os restos de material orgânico das operações de 

jardinagem. No próximo capítulo, estudaremos as perdas de fibras de 
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polpas via lodos primários e dos problemas dos refugos gerados na 

fabricação do papel. São muitos desperdícios que ocorrem e que têm 

solução muito mais fácil e econômica do que muitos pensam.  Em um 

terceiro capítulo dessa série, falaremos sobre os resíduos de natureza 

inorgânica (cinzas, dregs, grits, lodos de cal, cal, etc.). 

Complementando essa série, apresentaremos conceitos de ecoeficiência 

e sugeriremos planos de manejo de resíduos e reforçaremos as formas 

de sua valoração. 

          O nosso objetivo com essa série de capítulos creio que está bem 

claro: incentivar aos que operam ou projetam fábricas que evitem a 

geração de resíduos sólidos, atuando no ponto onde eles são gerados, 

para buscar sua minimização ou mesmo eliminação. Não podemos mais 

aceitar passivamente esses enormes desperdícios que se acumulam 

como poluição em aterros não tão sanitários como o nome que lhes é 

conferido. 

 

 
========================================== 
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