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Pergunta nº: 1122/Question nº: 1122 

 
Título: /Title: Rejeitos fibrosos de fábrica de celulose 

                   Por: / By: André Luíz Valadares Dias 

 

E-mail: andre@isoenergy.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Dr. Celso, meu nome é André Valadares, sou de Gov. Valadares - MG, 
tenho 28 anos e estou iniciando há 20 dias na área de soluções 

alternativas. Trabalho em uma empresa que recolhe todo o resíduo da 

Cenibra e transforma em novo! 

Quero parabenizar, pelo trabalho no site, todo seu conhecimento sendo 

passado de pessoas a pessoas. Trabalho em uma empresa que presta 
serviço a Cenibra. Estamos com um produto Fibra. Estou procurando 

soluções legais para que eu possa estar fazendo a melhoria de umidade 

do material de 65% pra 35 a 40%. Tem como o senhor me ajudar nesta 

etapa? 
Tenho algumas ideias em mente, secadores, estufas, sol. Caso o senhor 

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


tiver alguma empresa que faça este tipo de trabalho, me passe por 

favor. Desde já agradeço pela ajuda e desculpa pelo tempo tomado. 

 

Att. 

André Luíz Valadares Dias 

Planej. Controle de Produção 

 
   _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  
Bom dia André, 

Agradeço suas palavras de incentivo. 

Em geral os resíduos fibrosos são contaminados com areia, fibras de 

feltro, pitch, soda – etc. - e mereceriam uma limpeza antes da serem 

compactados e adensados.  
Nas suas condições, o melhor a fazer seria uma prensagem a úmido, 

que pode levar a umidade a cerca 50%, desde que se dispondo de uma 

prensa adequada. Se o material não for muito, nem precisa ser 

contínua, pode ser em bateladas. 
Porém, para se atingir isso ou até um pouco mais em consistência, a 

massa não pode ser alcalina. 

Outros processos poderiam ser antieconômicos, pois a secagem 

industrial consumiria eletricidade e vapor caros para um produto muito 
barato (resíduo). 

Já estufas demandariam mão de obra para preparar as mantas de fibras 

para exposição ao calor natural. 

Tente prensar experimentalmente no laboratório da própria Cenibra 

para ver o que pode conseguir - talvez resulte em economias no 
transporte. 

Um abraço 

Celso 

 _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: André Luíz Valadares Dias 
 

E-mail: andre@isoenergy.com.br 

 

Dr. Celso, 



Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e por ótimo trabalho que 

tem feito. Tenho uma grande número em estoque do produto, resíduo 

de fibra. Estou tendo uma grande dificuldade em secar este produto em 

grande escala. Sobre esta opção que você me disse "Prensagem a 
úmido", não tenho conhecimento algum, vou procurar sobre. Como 

tenho um grande estoque, preciso dar saída a este produto com grande 

escala. Pois a mais econômica que veio em minhas pesquisas seria uma 

estufa de secagem de tijolos (demanda com mão de obra).  
Irei entrar em contato com a Cenibra e procurar saber sobre prensar 

este material. E com clareza deixarei o senhor a par dos resultados. 

Mais uma vez, muito obrigado por tudo, pela atenção. 

Att. 

André Luíz Valadares Dias 

Planej. Controle de Produção 

 


