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Pergunta nº: 1200/Question nº: 1200 

 
Título: /Title: Reciclagem dos resíduos da indústria de papel para 

fabricação de cimento Portland 

 

    Por: / By:  Bruno Meyer 

 
E-mail: transmararcos@gmail.com  

 

 
Questão: /Question: 

 

Bom dia Celso, tudo bem com você? 

 
Esta fazendo uma pesquisa sobre reciclagem de resíduos gerados pelas 

indústrias e cheguei até um de seus trabalhos: “Resíduos Sólidos 

Industriais do Processo de Fabricação de Celulose e Papel de Eucalipto”. 

 
Surgiram algumas dúvidas, se não for muito incômodo gostaria de uma 

ajuda sua. Os resíduos citados, algum deles pode ser utilizado no 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:transmararcos@gmail.com


processo de fabricação de cimento Portland? Tenho algumas 

informações que a Lama da Cal pode ser usada. 

 

Desculpe o infortúnio, mas qualquer informação já irá ajudar muito. 
 

Desde já agradeço toda atenção. 

 

Att, 
 

Bruno Mayer 

 _________________________________________________ 

 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Bruno – boa tarde. 

 

Diversos resíduos sólidos minerais da fabricação de celulose e papel 

podem eventualmente serem testados e aprovados para a fabricação de 

cimento, em função das características que conferem. São bastante 
indicados os resíduos que se apresentam na forma de pó fino, seco e 

ligeiramente alcalino, tais como cinzas volantes de caldeiras de 

biomassa e carvão mineral, lodo da fabricação de papel reciclado, lama 

de cal, resíduos ricos em carbonatos de cálcio, dregs, etc. Alguns desses 
resíduos atuam como pozolanas, em especial as cinzas de caldeiras a 

carvão mineral (http://pt.wikipedia.org/wiki/Pozolana). 

Por serem resíduos industriais precisam de autorização dos órgãos 

ambientais para sua reciclagem, mediante um adequado processo de 
licenciamento.  

Escrevi um texto acerca desses resíduos 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. 

  

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

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

e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pozolana
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT25_ResiduosMinerais.pdf
http://ria.ua.pt/bitstream/10773/2243/1/2007001047.pdf
http://www.habitare.org.br/pdf/publicacoes/arquivos/132.pdf


http://compromissoconsciente.blogspot.com.br/2012/07/industria-do-

cimento-tijolos-ecologicos.html 

e 

http://www.abcp.org.br/conteudo/wp-
content/uploads/2010/06/folder_coprocessamento.pdf 

e 

http://www.unilestemg.br/portal/mestrado/dissertacoes/dissertacao_02

5.pdf 
e 

http://coprocessamento.org.br/cms/wp-

content/uploads/2012/05/CoprocLixo_Ponto_Terra_Yushiro_kihara.pdf 

e 
http://www.cimentoitambe.com.br/processo-fabricacao-

cimento/video.php?t=1 

e 

http://coprocessamento.org.br/?s=cimento&.x=0&.y=0 
  

  

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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