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Pergunta nº: 1141/Question nº: 1141 

 
Título: /Title: Terra, areia e pedras que acompanham as toras de 

madeira 

                   Por: / By: Amauri Pinheiro Ferreira 

 
E-mail: amauri.ferreira@cenibra.com.br 

 

Questão: /Question: 

 
Professor, boa tarde.  

 

Estava pensando em fazer a monografia sobre impactos ao processo 

fabril, causados pela sujeira que vem junto com a madeira do campo. 

Por exemplo quebra de facas por causa de pedras, desgastes de 
equipamentos por abrasão (areia), impactos na depuração, resíduos, 

sílica, etc. Custo hora parada, custo troca de equipamentos etc.  

 

Você tem algum conhecimento de literatura sobre isso? Na sua opinião é 
um bom assunto? Quem seria o mais adequado para orientar?  

 

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


 

Obrigado,  

 

Amauri Pinheiro Ferreira  
Engenheiro Júnior  

DEMAQ-M - Meio Ambiente Florestal e Industrial  

Celulose Nipo-Brasileira S.A. - CENIBRA  

Rodovia BR 381, km 172, Distrito Perpétuo Socorro - Belo Oriente/MG  
Tel.: +55 (31) 3829-5182 | Cel.: +55 (31) 8803-1922 | Fax: +55 (31) 

3829-5112 | www.cenibra.com.br 

 

_________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Jorge Luiz Colodette 
 

E-mail: colodett@ufv.br   

 

Olá Amauri:  

 
O seu orientador seria o Gomide. Porém, poderá ser difícil conseguir 

literatura par escrever sobre este assunto. A monografia deve ter pelo 

menos umas 15 referências. De uma olhada se encontra literatura antes 

de seguir com esse tópicos.  
 

Abraço.  

   

Jorge Luiz Colodette, Ph.D.  
Laboratório de Celulose e Papel  

Departamento de Engenharia Florestal  

Universidade Federal de Viçosa  

36.570-000  - Viçosa, MG Brasil  

Fone: 55-31-3899-2717  
e-mail: colodett@ufv.br   

www.lcp.ufv.br  

_________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Amauri Pinheiro Ferreira 

 
E-mail: amauri.ferreira@cenibra.com.br 
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Prezado Celso, bom dia. 

 

Tenho lido alguns trabalhos seus sobre o processo de fabricação de 
celulose. Vi algo sobre a terra e pedras que vem na madeira do campo.  

Estou em um curso de especialização C&P da UFV aqui na CENIBRA. E 

estava pensando em fazer a monografia sobre impactos dessa sujeira no 

processo fabril, além da geração de resíduo. Temos custos com 
manutenção (areia na polpa), desgaste equipamentos, custos de 

manutenção por causa de pedras no picador, troca de facas, custos 

depuração marrom e branca, areia no lodo primário, etc.  

 
Você teria artigos, trabalhos científicos nos quais eu poderia utilizar 

como referência bibliográfica, como exigido (gentileza ler os e-mails 

abaixo)?  

Sei que o pessoal da operação podem me fornecer dados de rotina, mas 
não são trabalhos científicos. 

 

Obrigado.  

 

Amauri Pinheiro Ferreira  
 

_________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Amauri, boa tarde. 

Gostei de seu desafio – esse  é um tema muito pouco explorado por 

autores acadêmicos, e o fato de você ter a Cenibra como laboratório vai 

permitir realizar um excelente trabalho. 
Eu sempre exigi muito da área florestal em relação à sujeira que 

acompanha as toras de madeira, não apenas terra e pedras, mas folhas, 

galhos, casca, etc. Isso acaba resultando em um resíduo sólido úmido e 

pesado, que apesar de não ser tóxico ou químico, acaba sendo 

classificado como resíduo industrial pelos legisladores e assim deve ser 
tratado. 

Além disso, a terra e a galharia mais cascas chegam a aumentar em 3 a 

5 vezes o seu peso, pela grande quantidade de água recebida na 

lavagem das toras. 
Seu trabalho vai ser muito interessante. Depois de pronto, gostaria de 

poder lê-lo e até mesmo divulgá-lo via Eucalyptus Newsletter, na seção 

“Contribuição dos leitores”. 

Leia três de meus capítulos, que acredito possam lhe ser de valia: 
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT13_Residuos02.pdf 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT13_Residuos02.pdf


e 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT21_CascaSuja.pdf 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT07_residuoslenhosos.pdf 
Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By:  
 

E-mail:  
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