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Questão: /Question: 

 

Celso, boa tarde. 

 
Mais uma vez recorro a você para dar uma orientação de por onde 

começar. 

Hoje, na Klabin de Correia Pinto, temos uma caldeira de leito fluidizado 

(iniciou suas operações em meados de 2012). Como bem sabemos, é 
necessário um grande volume de areia de make-up, e há também uma 

grande purga de areia.  
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Esta areia residual (que contém cinzas) tem como destino aterramento, 

e é uma quantidade considerável. 

 

Minha dúvida: existem trabalhos já desenvolvidos de reutilização deste 
tipo de areia? Alguma empresa do ramo dá outro fim que não o aterro? 

 

Desde já agradeço a atenção e novamente parabenizo seu trabalho. 

 
Att, 

Fábio 
 

_________________________________________________ 

 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Fábio – boa tarde. 
A areia de caldeiras de leito fluidizado merecem certamente um destino 

mais adequado do que o simples aterramento em aterros industriais.  

Em termos de uso direto, elas podem ser inseridas em ajustes de nível 

de terrenos, estradas, canteiros de obras, terraplanagem, agregados 
para pavimentação, etc. Podem também ser utilizadas como materiais 

para a construção civil, para produção de concretos, blocos de cimento, 

argamassas, etc. Há tecnologias desenvolvidas inclusive para 

regeneração desses resíduos para novas utilizações em caldeiras.  

Por serem resíduos industriais precisam de autorização dos órgãos 
ambientais para sua reciclagem, mediante um adequado processo de 

licenciamento.  

Escrevi um texto acerca delas em um de meus capítulos sobre 

Resíduos Sólidos Industriais do Processo de Fabricação de 
Celulose Kraft de Eucalipto. Parte 05: Resíduos Minerais . Esse 

capítulo está disponível em: 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT25_ResiduosMinerais.pdf. 

Vá até às páginas 22, 48 e 49. 
Há muita coisa disponível na web, o que pode ser verificado pelos 

artigos de uma pesquisa que fiz para selecionar algo de valor para sua 

leitura: 

http://www.apfac.pt/congresso2010/comunicacoes/Paper%2062_2010.

pdf 
e 

http://ria.ua.pt/bitstream/10773/2243/1/2007001047.pdf 

e 

http://www.habitare.org.br/pdf/publicacoes/arquivos/132.pdf 
e 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT25_ResiduosMinerais.pdf
http://www.apfac.pt/congresso2010/comunicacoes/Paper%2062_2010.pdf
http://www.apfac.pt/congresso2010/comunicacoes/Paper%2062_2010.pdf
http://ria.ua.pt/bitstream/10773/2243/1/2007001047.pdf
http://www.habitare.org.br/pdf/publicacoes/arquivos/132.pdf


http://www.solucoesadf.com.br/solucoes.asp 

e 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls00042588

9 
e 

http://web.face.ufmg.br/cedeplar/site/pesquisas/pis/Estudo%2061.pdf 

e 

http://www.teclim.ufba.br/site/material_online/dissertacoes/dis_luizn_lo
pes.pdf 

e 

http://antoniomelo.pcc.usp.br/arquivos/Microsoft%20Word%20-

%20o%20uso%20de%20cinzas%20residuais%20para%20produ%C3%
A7%C3%A3o%20de%20novos%20materiais%20e%20componentes%2

0construtivos.pdf 

  

Enfim, há muita coisa a ser encontrada e para ser lida. Utilize-se do 
Google e do Google Acadêmico para localizar seletivamente o que mais 

puder lhe ser útil. 

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 

 
__________________________________________________ 
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