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A FABRICAÇÃO DE CELULOSE KRAFT E A POLUIÇÃO DO AR

Fumaças podem e devem ser minimizadas e a poluição do ar também...

Desde a invenção do processo kraft, quando pela primeira vez
compostos de enxofre foram introduzidos junto à soda cáustica para a
digestão da madeira, é que a indústria de celulose alcalina passou a ter que
gerenciar os problemas referentes à emissão de forte e desagradável odor.
As tecnologias de produção de celulose e de recuperação do licor preto
mantiveram-se relativamente pouco eficientes para evitar a geração e
liberação de odor até praticamente os anos 70’s. Entretanto, o odor, mais
comumente referido como fedor pela população, não era o único dos
problemas de emissões atmosféricas dessa indústria. As perdas de partículas
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químicas como cinzas da caldeira de recuperação e cinzas volantes e fuligem
da combustão incompleta das caldeiras de força também sempre foram
relevantes. Os primitivos lavadores de gases e os ciclones para remoção de
partículas tinham baixas eficiências e as fumaças eram densas, feias, mal
cheirosas e escuras.

Fábricas de quê? De fumaças?

A solução que a indústria de celulose kraft encontrou para minimizar
os problemas de relacionamento com as comunidades foi se esconder longe
dos centros urbanos, instalando suas fábricas em locais distantes. Eram
apenas cercadas pelas vilas de seus funcionários e de outras pessoas
interessadas naquele tipo de industrialização. Algo que fez muito mal ao
setor, pois sem pressões, a evolução ambiental foi retardada em muitos
casos.

Fábricas distantes de centros urbanos – medida de baixa ecoeficiência

Em algumas fábricas, ocorriam, e ainda ocorrem até os dias de hoje,
grandes perdas de vapores pelas chaminés, purgadores, alívios de caldeiras,
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etc. Com isso, o aspecto estético das fábricas não fica nada bom. Além de
fumaças escuras e de mau odor, também se podem notar fumaças brancas
por toda parte. Fica-se até com a impressão de se estar em uma fábrica de
fumaças e não de celulose kraft.
Apesar de termos tido evoluções notáveis nas tecnologias kraft e nas
formas de se minimizar a poluição aérea nos anos mais recentes, a presença
de fumaças ainda é muito grande. Elas foram inclusive magnificadas pelas
enormes torres de refrigeração de água e de efluentes, que despejam
grandes quantidades de neblinas de água e efluentes para o ar. Ou seja,
apesar das conquistas positivas em relação à emissão de compostos de odor
e de particulados, os aspectos das nossas fábricas ainda deixa a desejar e os
sintomas de estarem poluindo o ar ficam evidentes aos leigos e mesmo aos
não leigos. O cidadão comum entende, como deve ser mesmo, que qualquer
fumaça é sinal de poluição do ar, independentemente de ser apenas vapor
d’água, como muitos dirigentes costumam se referir às suas fumaças. Tenho
até mesmo visto técnicos e dirigentes de fábricas argumentarem que as
fumaças de suas caldeiras de recuperação mostram a cor branca pelo
excesso de vapor que apresentam. Até reforçam que são fumaças
inofensivas à saúde. Entretanto, a grande verdade é a seguinte: modernas
caldeiras de recuperação, quando bem operadas e engenheiradas,
queimando licores a cerca de 75% ou mais de sólidos secos,
complementadas por eficientes precipitadores eletrostáticos, emitem
fumaças que são praticamente imperceptíveis para a maioria das pessoas e
para a maior parte do tempo em que operam. Só mesmo em manhãs frias e
de ar atmosférico muito úmido é que a fumaça se torna bem visível.
Portanto amigos, há três frases que muitas vezes são referidas por
técnicos e gestores de fábricas de celulose, que eu recomendo que não mais
as pronunciem a terceiros, nem mesmo entre vocês, para não as ensinarem
aos mais jovens. Elas soam enganadoras para a maioria das partes
interessadas, cada vez mais atentas aos temas ambientais e de proteção
ambiental.
São elas as seguintes:
“As fumaças de nossas caldeiras são brancas pois são de puro vapor d’água”
“O odor de nossa fábrica tem cheiro de dinheiro”
“Fumaças significam progresso e são indicadores de crescimento social”
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Esse tempo em que a poluição era sinal de progresso definitivamente
já acabou. O mundo clama por sustentabilidade e por água, ar e solos
limpos.
Ar limpo pode ser entendido apenas como um conceito, uma meta, já
que qualquer atividade humana tende a alterar a composição do ar natural
com monóxido e dióxido de carbono, poeiras, fuligem, etc. Também a
própria Natureza suja o ar limpo através de seus raios, incêndios florestais,
poeira levantada pelos ventos, etc. Entretanto, o objetivo de se ter um ar
limpo para se respirar é vital para a maioria dos cidadãos, cada vez mais
desconfortáveis com os problemas de poluição das grandes cidades. Hoje, as
chamadas partes interessadas da sociedade estão muito conscientes dos
danos da poluição aérea.
Não há mais como tentar convencer a população de que o cheiro de
ovo podre causa apenas e tão somente um ligeiro desconforto e que não é
prejudicial à saúde. Um mal-estar, uma dor de cabeça, uma ansiedade ou
um desconforto já são precursores de estresses à saúde; sendo que esses
levam a outras doenças mais graves como as cardíacas, psicossomáticas,
etc. Enfim, a busca por soluções sustentáveis e de alta qualidade ambiental
torna-se cada vez mais vital para as fábricas de celulose kraft.
A percepção de odor forte pela população é em geral rapidamente
associada à imagem de fábricas sujas, desleixadas, desperdiçadoras de
recursos e com péssima gestão, sem compromissos com a saúde e bemestar de funcionários, vizinhos e fauna/flora. Essa tem sido a imagem, e até
hoje continua a ser um desafio para se mudar essa percepção, que grande
parte da sociedade possui em relação ao setor de fabricação de celulose e
papel.
Além de tudo mais, as pessoas não reclamam mais só do odor, mas
de seus problemas respiratórios, do material particulado que se acumula
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sobre seus veículos e móveis, do estrago da pintura de suas casas, da
corrosão de seus eletrodomésticos, etc., etc. Fazem seus reclamos com
justificadas razões, não é mesmo?
Sempre acreditei que uma fábrica de celulose kraft atingirá seu ponto
de ótimo em relação à poluição aérea quando:
 Não mostrar fumaças visíveis;
 Não apresentar odor - mesmo que fosse um odor agradável, ele não
deveria existir;
 Não emitir compostos tóxicos perigosos e que possam causar danos às
pessoas e ao meio ambiente;
 Não apresentar ruídos.
Sonho com o dia em que os cidadãos, que pela primeira vez
encontrarem uma fábrica ativa de celulose kraft, perguntarem à pessoa ao
lado se por acaso a fábrica está operando ou se está parada? Seria nossa
glória, uma conquista dos técnicos e das pessoas criativas, determinadas e
inovadoras que engenheiram e operam as nossas fábricas. Porém, falta ainda
um longo caminho para que nós consigamos esse feito, mas vontade não
falta para isso.

Fábricas de baixo impacto se apresentam visualmente como tal – bonitas,
produtivas e ecoeficientes
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A poluição aérea tem custos elevados para as empresas e afetam o
humor e a qualidade de vida das pessoas que convivem com ela. Temos
portanto, que controlar essa poluição em sua origem, nas causas que
favorecem a liberação dos poluentes aéreos.
Com isso, estaremos:
 Minimizando perdas de poluentes aéreos que nada mais são do que
matérias-primas das fábricas, como as cinzas da caldeira de
recuperação kraft, os compostos de enxofre que produzem a sulfidez
do licor, etc. As fábricas irão depois gastar dinheiro para repor essas
perdas.
 Reduzindo a agressividade do ambiente em termos de corrosão de
equipamentos, pinturas de edifícios, etc.;
 Melhorando a saúde e o bem-estar da população da área de influência
da fábrica;
 Melhorando a qualidade de vida dos funcionários que trabalham no
local da empresa;
 Atendendo com tranqüilidade à legislação ambiental aplicável,
minimizando passivos ambientais e reduzindo os riscos de multas,
paralizações da operação, etc.;
 Valorizando a imagem e a marca da empresa.
Não há mais como uma fábrica de celulose se enconder e se instalar
em locais ermos e longe de todos. As demandas por pessoas para sua rede
de negócios trará populações crescentes para rodear essas fábricas e essas
pessoas são demandantes por qualidade de vida, exigindo ar com qualidade
para ser respirado. Portanto, não existe mais espaço para as fábricas que
poluem livremente o ar, em qualquer tipo de setor industrial. Pressões da
mídia, reclamos de pessoas e ONG’s e restrições ambientais dos órgãos de
controle sempre existirão e serão cada vez mais severas e punitivas. O
mundo mudou e essa mudança será para melhor. As fábricas de celulose
kraft também estão mudando e felizmente para muito melhor, também.
Uma coisa é absolutamente certa: uma fábrica de celulose kraft ainda
é uma fonte importante de emissão de gases de enxofre, carbono, cloro,
nitrogênio, etc. Também emite partículas, fuligem, gases orgânicos voláteis,
neblina de água que aglomera as partículas sólidas e retem odor, etc., etc.
Estamos ainda distantes da fábrica de meus sonhos, mas evoluímos muito
em relação às tecnologias passadas que perduraram até meados dos anos
70’s.
Entretanto, o Brasil é um país de dimensões continentais onde a
diversidade tecnológica também é grande. Apesar da maior parte de nossas
milhares de toneladas de celulose kraft estarem sendo fabricadas em
instalações modernas e estado-da-arte, com tecnologias pós anos 90's, ainda
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existem fábricas antigas e obsoletas produzindo celulose para sobreviverem
até conseguirem resultados financeiros para sua modernização. Isso ocorre
em fábricas de baixa produção, que lutam no dia-a-dia para competir com as
grandes e eficientes fábricas mais modernas, de última geração tecnológica.
Por essa razão, existem hoje no Brasil quatro gerações de fábricas de
celulose kraft:
 Fábricas com tecnologias dos anos 50’s a 70’s (algumas vivendo ou
sobrevivendo com o “pior dos mudos” - por não terem tido
modernizações ou atualizações tecnológicas);
 Fábricas com tecnologias dos anos 80’s;
 Fábricas com tecnologias dos anos 90’s;
 Fábricas no estado da arte tecnológico (a partir de meados da primeira
década do atual milênio).
São quatro momentos tecnológicos distintos e que possuem impactos
diferenciados nas emissões aéreas, principalmente no que se refere às fontes
estacionárias de queima de combustíveis e de licor preto. Imaginem que
ainda temos no país fábricas que possuem forno recuperador de licor preto
do tipo “Broby smelter”, ou até mesmo evaporadores de contacto direto para
engrossar o licor preto até cerca de 55% de sólidos. Também temos
caldeiras de biomassa com tecnologias ultrapassadas de grelhas basculantes
e com remoção de particulados usando tão somente ciclones ou lavadores de
gases. Enfim, existem fábricas que operam sob severas restrições, que
tentam minimizar suas emissões aéreas, mas que possuem resultados
pobres em função das tecnologias primitivas que possuem. Existem
alternativas tecnológicas em mudanças de processos, tais como o uso de
antraquinona em cozimento soda como agente catalítico, com baixíssima
adição de sulfeto (sulfidez no licor de polpação tão baixa como 3 a 5%), etc.
Muitas dessas fábricas antigas estão descapitalizadas, possuem custos
elevados e baixa eficiência operacional. Nesses casos, o pior dos mundos é
uma constante. Os órgãos de controle ambiental tentam “ajustar a conduta”
das mesmas dando prazos para melhorias ambientais que se convertem em
difíceis compromissos a obedecer. Muitas delas só não são definitivamente
fechadas em função dos aspectos sociais imbutidos (geração de empregos
em pequenas localidades totalmente dependentes dessas empresas).
As fábricas estado-da-arte tecnológico possuem equipamentos e
sistemas de ponta para proteção ambiental; sendo que isso já vem
conceitualmente
introduzido
nos
conceitos
e
engenharia
desses
equipamentos, como caldeiras, forno de cal, etc. As novas e modernas
fábricas de celulose kraft de eucalipto, que iniciaram operações no século
XXI, são capazes de operar praticamente sem odor e com mínimas emissões
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de particulados. Apenas para vocês terem uma idéia dessas diferenças eu
mencionaria o seguinte:
 As tecnologias primitivas de recuperação do licor preto kraft levam a
valores de emissões de compostos reduzidos de enxofre na ordem de
100 ppm ou maiores que isso, enquanto as modernas caldeiras de
recuperação do tipo “odorless” (sem odor) possuem emissões abaixo
de 0,5 ppm.
 As caldeiras de recuperação kraft dos anos 80’s tinham emissões de
particulados entre 200 a 500 mg/Nm³, enquanto as mais modernas
dos dias de hoje conseguem operar a maior parte do tempo com
material particulado abaixo de 30 mg/Nm³.
 Os modernos sistemas de evaporação do licor preto kraft permitem
atingir entre 75 a 80% de teor de sólidos secos, enquanto os sistemas
mais antigos tinham dificuldades para extrair licores concentrados a
55-60%.
Hoje, as modernas fábricas de celulose kraft emitem não mais que 0,2
kg de enxofre reduzido total por tonelada seca ao ar de polpa (kg/adt polpa);
pode-se dizer que cerca de 10 a 50 vezes menores que há 20-30 anos atrás.
Graças a esses baixos valores de emissões de compostos de odor
kraft (ETR = Enxofre Total Reduzido; ou TRS = “Total Reduced Sulfur”), é
possível se diluir os gases emitidos pelas chaminés no ar atmosférico até
concentrações que ficam abaixo dos níveis de percepção de odor das
pessoas. Também ficam abaixo dos teores considerados problemáticos para
a saúde e bem-estar das populações. Utilizam-se chaminés altas (acima de
120 metros de altura), com altas velocidades de lançamento dos gases para
facilitar a dispersão da pluma de fumaça. Somente em alguns poucos casos
eventuais é que podem alcançar níveis de poluição mais críticos, causando
desconforto e insatisfação nas pessoas. Tanto isso é verdade, que as fábricas
mais ecoeficientes criam “redes de percepção de odor” envolvendo cidadãos
voluntários das comunidades. Eles têm o objetivo de sentir o cheiro do ar e
de comunicar à empresa a ocorrência de emissões com odor kraft
característico, bem como a intensidade e localização onde notaram isso.
Algumas empresas já introduziram também comentários sobre emissão não
só de odor, mas de material particulado também. Em geral, essas
ocorrências são ocasionais e são poucos os casos relatados como relevantes.
Imaginem no passado não muito distante: o telefone da empresa nunca
ficaria desocupado e esses cidadãos não poderiam fazer outra coisa mais a
não ser ficar informando o mau cheiro à empresa.
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Fumaças e neblinas

Em função da diversidade de idades tecnológicas, os termos de ajuste
de conduta e os limites de legislação impostos levam em conta esses
detalhes de tecnologias para permitirem que as empresas antigas tenham
mais facilidades para trabalhar no alcance de novas situações com menores
cargas de emissões aéreas poluentes. Dessa forma, os agentes de controle
ambiental estabelecem padrões diferenciados de restrições para fábricas
mais antigas em relação às de últimas tecnologias de ponta. Algo justo e
adequado, que não deve ser entendido como uma licença para se poluir, mas
como um prazo maior para se adequar. Os termos de ajuste de conduta e o
cumprimento exemplar das promessas feitas nos EIA/RIMAs devem ser
incentivadores e promotores de melhorias ambientais e não apenas formas
da lei para licenciar, multar ou proibir as fábricas de operar. A atualiação
constante, o uso de ferramentas adequadas de gestão e a relação confiável e
honesta são outros fatores a serem priorizados.
Por outro lado, não basta apenas se dispor de tecnologias de última
geração. Isso ajuda muito para mínimos impactos ambientais, mas não é
uma garantia de que a fábrica trabalhará sem cheiro e sem emissão de
outros poluentes perigosos. As emissões em níveis baixos são resultantes de
uma série de fatores, onde a tecnologia disponível é apenas um deles,
apesar de sua enorme importância.
Os principais fatores a governar as emissões aéreas de uma fábrica de
celulose kraft são os seguintes:
 Idade tecnológica dos equipamentos emissores de poluição aérea;
 Liderança dos executivos em relação à operação ambiental das
fábricas;
 Responsabilidade, qualificação e comprometimento dos operadores;
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 Conhecimento do processo e das principais variáveis que impactam
sobre as emissões aéreas;
 Controle adequado das variáveis operacionais críticas (automação,
credibilidade das medições, monitoramento contínuo, etc.);
 Capacidade produtiva dos equipamentos e efetivo uso de sua
capacidade sustentável de produção. Equipamentos trabalhando
sobrecarregados ou muito abaixo de sua capacidade são mais
poluentes.
 Operação estável, contínua e homogênea (paradas e interrupções de
produção são fontes de emissões aéreas).
 Qualidade da manutenção dedicada às fontes de emissão de poluição
aérea;
 Especificações para os combustíveis;
 Especificações para as emissões menores, feitas internamente na
fábrica, ainda que não sejam legisladas;
 Excelência na eficiência térmica: quanto maiores as exigências de
eletricidade e de vapor, maiores serão as pressões sobre os
equipamentos de combustão (caldeiras, fornos), os quais responderão
a essa sobrecarga com maior poluição. Quando uma empresa reduz
sua demanda energética através programas de ecoeficiência
energética, as caldeiras e o forno de cal trabalharão aliviados, sem
sobrecarga, e com isso, são reduzidas as emissões de poluentes
importantes como TRS, SOx, NOx, CO, CO2, material particulado, etc.
 Etc.; etc.
As fábricas estado-da-arte kraft são muito eficientes no uso e no
balanceamento da energia necessária para suas operações. Entretanto,
existe um conceito antigo a arraigado entre gestores e operadores, que é
fabricar sempre a máximos rítmos de produção, acima inclusive da
capacidade nominal e sustentável de alguns equipamentos. Isso causa
desbalanceamentos
de
fluxos,
consumos
e
performances.
Esses
desbalanceamentos também afetam os consumos específicos de insumos,
entre os quais matérias-primas e energia (calor e eletricidade). As fábricas
em desbalanceamento mássico e energético são pratos cheios para a
poluição aérea, ofecendo como resultado maiores poluentes em toda a gama
gerada deles na fábrica, conforme o equipamento com esse tipo de
problema.
Já no caso de fábricas de tecnologias mais antigas, se elas
obedecerem às diversas condições operacionais para minimização de
emissões, poderão ter boas performances, adequadas e enquadradas dentro
dos limites legais.
Tive uma experiência de vida muito interessante em relação a isso
tudo que comentei. Trabalhei por quase 20 anos em uma das primeiras
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fábricas kraft de celulose de eucalipto no Brasil, com produção destinada à
exportação. Foi também uma das primeiras fábricas a receber enorme
pressão por problemas ambientais, mais focados no forte odor emanado pela
fábrica. Posteriormente, as pressões foram também deslocadas para os
efluentes líquidos, geração de resíduos sólidos, tipo de combustível usado na
caldeira de força (carvão mineral), etc. Foi um verdadeiro aprendizado, uma
universidade de conhecimentos e tecnologias ambientais que pude vivenciar
nesse período. Além disso, foi um aprendizado acerca de posicionamentos
gerenciais e humanos com alto grau de emoções, onde tive papel relevante
pelos cargos gerenciais que ocupei, todos com forte ênfase nos temas
ambientais.

A empresa Riocell nos anos 70’s

A empresa Cia. de Celulose Borregaard (depois rebatizada como
Riocell) iniciou produção de polpa kraft não-branqueada na cidade de
Guaíba/RS em 1972. Empresa de origem norueguesa, instalou-se nessa
localidade no estado do Rio Grande do Sul, em uma distância de não mais
que 6 a 8 km em linha reta da capital do estado, a cidade de Porto Alegre. A
grande Porto Alegre era na época uma metrópole de mais de 1,5 milhões de
habitantes, com alto grau de escolaridade e cultura e sem experiência
alguma em relação ao odor kraft. Os reflexos da operação foram imediatos,
os reclamos e as pressões também. Isso foi tão significativo, que poucos
meses após a festejada inauguração da fábrica, ela foi paralisada por ação
do Governo do Estado, para que pudesse se adequar melhor em relação às
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emissões aéreas que enojavam e causavam desconforto em grande parte da
população da capital gaúcha. A fábrica de celulose kraft tinha a tecnologia da
época e era relativamente incompleta em termos de proteção ambiental.
Com isso, teve que se adequar rapidamente, buscando novos conceitos
tecnológicos e procurando operar com muita responsabilidade ambiental por
todos. Acredito que tenha sido, por isso mesmo, um magnífico estudo de
caso, onde tecnologias e responsabilidade operacional ajudaram à resolução
do problema, em um período de anos que não foi tão curto. A empresa
também precisou aprender a se relacionar com as partes interessadas para
conseguir o necessário apoio para seu crescimento e sucesso como negócio.
Após mais de 3 décadas de muito trabalho, esforço e criatividade, a
Riocell conseguiu o que parecia impossível: ser uma referência mundial a
nível ambiental e ter a aceitação hoje da grande maioria da população da
grande Porto Alegre, que ultrapassa 3,5 milhões de habitantes. Desde sua
fundação, a empresa passou por diversos controles acionários, tendo
denominações que variaram desde Borregaard, Riocell, Klabin Riocell,
Aracruz e Celulose Riograndense.
Aprendi muito ali acerca de responsabilidade ambiental, credibilidade,
sustentabilidade, controle operacional e relacionamento humano. Também
estudamos e pesquisamos muito sobre ecoeficiência nas operações da
fábrica. O resultado desse aprendizado vivenciado e praticado com
determinação e confiança no futuro por uma equipe notável de pessoas tem
sido muito importante na redação de diversos capítulos de nosso Eucalyptus
Online Book.
Já lhes escrevi e ofereci muito de minha experiência acerca dos
conceitos de ecoeficiência e de P+L (Produção mais Limpa), gestão ambiental
e gestão da poluição de forma a buscar a sustentabilidade das operações.
Agora, estou lhes oferecendo para leitura um enorme capítulo para lhes
ajudar a entender melhor a problemática dos poluentes aéreos em fábricas
de celulose kraft de eucalipto.
O que lhes escrevo dessa vez é o resultado de muito estudo e de uma
experiência vivenciada e que me enriqueceu muito como profissional na área
de engenharia. Essa experência vivida passou por desafios técnicos, crises
psicológicas e de auto-estima, enorme esforço de criatividade e grande união
do corpo técnico e gerencial da empresa. O resultado foi maravilhoso, a
empresa é uma fábrica muito bonita, altamente eficiente nas operações e de
mínimo impacto ambiental em diversos quesitos (hídrico, aéreo e resíduos
sólidos).
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A empresa Riocell nos anos 90’s

Gostaria também de compartilhar com vocês algumas das charges que
apareciam nos jornais da época, publicadas que foram pelo nosso amigo
Antônio de Lisboa Mello e Freitas (1985) em seu magnífico livro sobre
relações públicas, tendo como estudo de caso exatamente a Riocell. Foram
momentos difíceis para os empregados da empresa e para a população
guaibense. Mas valeu a pena, a empresa e as pessoas da empresa
aprenderam a resolver seus problemas pela pesquisa, pela responsabilidade
e comprometimento, pela avaliação criteriosa dos dados operacionais, etc. O
negócio se desenvolveu e a empresa vive momentos de expansão de seus
negócios, mantendo e multiplicando sua identidade de responsabilidade
ambiental no Brasil e fora dele.
As figuras abaixo eram motivo constante de estímulo a todos, para a
hoje denominada busca pela sustentabilidade. Até mesmo porque a
paralização por quase 4 meses da empresa, em razão dos problemas de
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odor, foi entendida como uma indicação que a sustentabilidade ambiental
afetava inclusive a do próprio negócio empresarial e a continuidade da vida
futura da empresa.

Charges mostradas por Antonio de Lisboa Mello e Freitas em seu livro de 1985

Acredito que os estímulos e as pressões ajudam a que nós humanos
aceleremos nossos passos, buscando também inovar, a trabalhar melhor e a
buscar a qualidade com determinação. As necessidades básicas precisam ser
satisfeitas de forma hierárquica, como muito bem dizia o Dr. Abraham
Maslow (http://pt.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow) acerca do comportamento
humano. Para as fábricas de celulose kraft, uma das necessidades básicas é
produzir sem prejudicar o meio ambiente, inclusive produzir sem emitir
odores fétidos.
A todas as fábricas de celulose kraft que apresentem problemas de
poluição aérea, segue um conselho de quem conhece o problema: estudem,
leiam, investiguem, pesquisem, ousem e sejam absolutamente responsáveis
em relação às operações da fábrica. Respeitem as opiniões contrárias,
dialoguem, aprendam com os opositores - e criem, inovem e busquem com
determinação as soluções. Não se intimidem quando os chefes disserem que
não há dinheiro para os investimentos. Valorem suas idéiais e mostrem os
“pay-backs” que possam oferecer. As soluções vão aparecendo pouco a
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pouco, com melhorias substanciais nas operações e nos resultados da
empresa. Também não se acomodem acreditando que a empresa já possui
tecnologias seguras e inúmeras certificações do tipo FSC, IS0 ou CERFLOR.
Pequenos descuidos operacionais podem destruir toda uma imagem
construída que pode ter levado décadas para receber o reconhecimento das
partes interessadas.
Também para as fábricas estado-da-arte tecnológico um conselho de
alguém mais experiente. Não se acomodem acreditando que já possuem
tecnologias seguras e inúmeras certifcações ambientais do tipo ISO, FSC,
CERFLOR, etc. Pequenos descuidos operacionais podem destruir toda a
imagem construída e afetar os negócios da empresa por anos.
A poluição aérea das fábricas de celulose kraft nunca será um assunto
totalmente resolvido. Ela estará sempre presente na forma latente e com
grande potencial de causar estragos para a empresa. Isso porque as fábricas
possuem muitas variáveis operacionais, variabilidades entre setores, paradas
impostas de forma repentina por problemas técnicos, acidentes,
desbalanceamentos, etc. Além disso, há o fator humano. Quanto mais
nossos técnicos desenvolverem suas habilidades e dispuserem de medidas
de controle para suas operações, mais seguros estaremos. A gestão também
é vital. Não podemos ter concessões quanto à poluição, se ela ocorrer temos
que resolvê-la, mesmo às custas da parada imediata da fábrica. A fábrica
precisa se adequar às especificações ambientais da mesma forma que se
adapta às especificações de qualidade dadas por seus clientes de produtos.

A Natureza nos oferece riquezas, em troca devemos respeito a ela...
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Para o sucesso empresarial e garantia de operações sustentáveis, a
produção precisa ser conseguida com ecoeficiência e qualidade ambiental,
resultando em benefícios econômicos, ambientais e sociais. Dá perfeitamente
para encarar isso, falo e escrevo, pois já vivi isso e conheço muito bem o
tema. Espero que apreciem esse nosso capítulo, com muita riqueza de
informações técnicas e excelente literatura disponibilizada ao final dele.

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

PRINCIPAIS EMISSÕES AÉREAS DE UMA FÁBRICA DE CELULOSE
KRAFT DE EUCALIPTO

As fábricas de celulose kraft eram, em passado recente, facilmente
identificadas pelos cidadãos em função do odor característico de coisas
podres que possuíam. Controlar a emissão de odor sempre foi um dos
principais desafios das fábricas de celulose kraft; entretanto, esse não é o
único problema de emissões atmosféricas. Essas emissões possuem hoje um
significado bem além do simples cheiro: novos poluentes foram descobertos
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e inseridos em um novo contexto, passando a exigir atenção, controle e
mitigação.
Quimicamente falando, os odores de fábricas kraft são de dois tipos:
 Compostos reduzidos: metano (CH4), amônia (NH3), gás ou ácido
sulfídrico ou ainda sulfeto de hidrogênio (H 2S), MM - metil mercaptana
(CH3SH), DMS - dimetil sulfeto (CH3SCH3) e DMDS - dimetil dissulfeto
(CH3SSCH3). São compostos com cheiro desagradável de coisas
podres, de esgoto cloacal, ou de couve-flor ou brócolis sendo cozidos
ou estragados.
 Compostos oxidados: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono
(CO2), óxidos de enxofre (SOx) e óxidos de nitrogênio (NOx). Em
geral, são compostos de carbono, nitrogênio e enxofre que sofreram
combustão e se converteram em óxidos. Apresentam cheiro ácido
persistente, penetrante, desconfortável e causam tosse. Às vezes, o
cheiro é de mofo.
As emissões atmosféricas e os compostos de odor estão associados
aos processos de digestão da madeira, evaporação e combustão para
recuperação do licor preto (caldeira de recuperação), calcinação da lama de
cal (forno de cal), geração de energia térmica (caldeira de força), etc. A
formação desses poluentes está intimamente associada aos processos de
queima de algum combustível que contenha nitrogênio, carbono, enxofre,
cloro, etc. São importantes nesse processo, além da qualidade do
combustível, as características de desenho, concepção, operação,
manutenção e eficiência do equipamento de combustão.
A qualidade do combustível é crítica para maiores ou menores níveis
de emissões de alguns poluentes. Além da sua composição, importam: seu
teor de umidade, seu poder calorífico, a eficiência de sua queima, a
regularidade em constituição, etc. Como todo processo de combustão
depende do teor do oxigênio comburente, a quantidade (em falta ou em
excesso) do ar de combustão é capaz de modificar a quantidade e a
composição dos gases residuais de exaustão, aumentando ou reduzindo as
proporções de gases oxidados ou reduzidos nos poluentes aéreos.
Os sistemas de combustão são enormes equipamentos, queimam
grandes quantidades de combustíveis todos os dias e lançam fantásticos
fluxos de gases pelas suas chaminés. Em geral, os gases de exaustão da
combustão constituem uma mistura de gases contendo nitrogênio, oxigênio,
vapor d’água, compostos reduzidos e compostos oxidados, além de material
particulado (cinzas ou fuligem).
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Além da própria constituição química, os gases poluentes costumam
ser classificados conforme o seu odor característico, pelo olfato das pessoas.
Uma classificação empírica tem sido proposta, como a seguir:
 Cheiro sulfúrico (ovos podres,
sulfídrico e mercaptanas;

repolho,

cabelo

queimado):

gás

 Cheiro doce (floral, resínico, hortelã): limoneno, pineno, cânfora,
cimeno, guaiacol, etc.;
 Cheiro químico:
solventes;

soda,

cloro,

acetaldeído,

formaldeído,

álcool,

 Cheiro azedo (vinagre, leite azedo): ácido acético, DMS, DMDS;
 Cheiro podre (margarina ou manteiga estragada, fezes de gato):
propeno, gás sulfídrico, DMS, DMDS, metano;
 Cheiro de terra (vegetação estragada, bosque queimado, madeira
apodrecendo): terpineol, etc.
Acontece que além dos equipamentos de combustão, existem outras
fontes de odor importantes nas fábricas de celulose. Muitas fontes são ditas
fugitivas, onde o odor se libera de licores, efluentes, filtrados, massa de
celulose, lodos da estação de tratamento de efluentes, aterros industriais.
Esses gases contaminam o ar atmosférico nas proximidades de onde são
liberados. Têm raio de ação de apenas algumas poucas centenas de metros.
Em função disso, temos odores tanto nas proximidades da fábrica
como a algumas dezenas de quilômetros dela (em função do deslocamento
da pluma de gases dos equipamentos de combustão). Algumas vezes, a
fumaça é densa e a pluma tem dificuldades de se dispersar no ar
atmosférico. Quando ela cai ao solo, impregna o ar com seus poluentes, uma
situação típica em condições atmosféricas de inversões térmicas.
A percepção do odor é então muito afetada pelas condições
climáticas, sendo mais acentuada em dias de chuva, de nevoeiro, ou de
inversão térmica. Como esses tipos de dia acontecem com frequência em
qualquer tipo de localização, a empresa precisa estar atenta a eles, tanto
quanto nas suas operações. Não se aceita mais causar desconforto às
populações vizinhas e tampouco ficam satisfeitos os próprios empregados da
fábrica ao respirarem gases poluídos. Já foi o tempo em que os empregados
aceitavam
condições inadequadas de
trabalho.
Hoje
demandam
equipamentos de proteção (com justa razão), reclamam na justiça
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trabalhista por insalubridade e periculosidade e exigem pagamentos ou
indenizações por terem trabalhado em condições inapropriadas à sua saúde.
As certificações ambientais que as fábricas possuem ajudam a policiar e a
manter a situação sob controle monitorado.
Felizmente, ou infelizmente, o odor kraft é percebido pelo olfato
humano a baixos níveis de concentração. O gás sulfídrico pode ser percebido
em concentrações de 0,4 a 2 ppb (partes por bilhão), enquanto as
mercaptanas de 1 a 5. Para os que habitam o mundo do menos, isso é um
problema, pois baixas emissões já são percebidas pela população. Já para os
que querem produzir e trabalhar em um mundo melhor, esse poder olfativo
do ser humano é muito bom, pois permite se identificar as condições
geradoras de odor e otimizar as operações da fábrica.
Através de um processo bem desenhado de modelagem da dispersão
dos gases das chaminés, pode-se ter a aproximada concentração de um
dado poluente em diferentes distâncias da fábrica. Assim, toda e qualquer
vez que a rede de percepção de odor informar sobre a ocorrência de odor,
pode-se rastrear o mesmo, entender sua origem, sua dispersão e buscar as
condições operacionais para que isso tenha ocorrido. Evidentemente, temos
causas climáticas e causas operacionais para serem esclarecidas, mas os
nossos técnicos já sabem muito bem como separar essas causas pelas suas
raízes. Essa metodologia simples, associada ao painel de controle das fontes
estacionárias importantes da fábrica, permitem otimizar as operações,
entender as razões do cheiro e reduzir as ocorrências de percepção de odor
pela população vizinha às fábricas. Para esse tipo de estudo é preciso se ter
dados de altura da chaminé de lançamento, as concentrações dos gases no
ponto de emissão, as velocidades dos gases e ventos, a topografia local, as
barreiras ao deslocamento da pluma (perfil predial e árvores), o
turbilhonamento, as condições meteorológicas vigentes, etc., etc. Além dos
voluntários da rede de percepção de odor, é importante se terem estações
de monitoramento da qualidade do ar ambiental, localizadas em pontos
estratégicos e medindo: material particulado, SOx, NOx, TRS, fuligem, etc.
Além disso, o sistema necessita de constantes aferições, adequando-o a
mudanças de tecnologias e de operações da fábrica. Auditorias são também
recomendadas para tornar o sistema mais eficaz e eficiente.
Com isso tudo, torna-se possível ao operador, que cuida das
operações de sua unidade produtiva, conhecer as curvas de isoconcentrações de poluentes a diversas distâncias do ponto de lançamento.
Ele pode assim, prevenir problemas e aperfeiçoar a operação, evitando assim
as situações atingirem níveis de conflito com a comunidade. A relação
benefício/custo é altamente favorável. Cabe também desenvolver os
operadores para que consigam aperfeiçoar as operações fabris, criando
procedimentos para mínimos impactos ambientais. Todo esse sistema tem a
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finalidade de melhoria contínua e não deve servir, como alguns fazem, para
justificar erros operacionais, mostrando belas curvas para oferecerem
desculpas a suas falhas.
Com qualificação, responsabilidade e tecnologias poderemos caminhar
para as fábricas sem percepção alguma de odor, uma realidade cada vez
mais próxima do setor. É bem possível que isso será alcançado para
concentrações de poluentes bem menores do que hoje são legisladas. Nosso
setor, que busca a sustentabilidade em suas operações, deve estar
consciente de que em muitos momentos vai operar em valores muito abaixo
dos legislados (“beyond compliance”). Isso é bom, pois vai mostrar que o
setor tem metas de qualidade ambiental muito mais restritivas do que a
própria lei estiver exigindo. Sustentabilidade inclui a responsabilidade de
causar mínimo desconforto às populações ao redor da fábrica. Também isso,
e não apenas atender à legislação em níveis de concentração de poluentes
nas chaminés emissoras.

Caldeira de recuperação kraft – visão dos precipitadores eletrostáticos

As principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos de uma
fábrica de celulose kraft são as seguintes:
 Caldeira de recuperação do licor;
 Caldeiras de força;
 Geradores de energia auxiliares queimando gás natural, óleo diesel,
etc.;
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Queimadores cativos de gases;
Forno de cal;
Tanque de dissolução do “smelt”;
Sistema de evaporação e condensados;
Chaminés de sistemas de oxidação do licor preto que utilizam ar para
fazer essa oxidação;
Digestor;
Lavagem e depuração da polpa;
Branqueamento da celulose,
Planta química de geração de dióxido de cloro;
Tanques de licores preto e verde;
Apagadores de cal e caustificadores;
Estação de tratamento de efluentes;
Aterro industrial;
Pátio de madeira e de biomassa combustível;
Torres de refrigeração de água e de efluentes;
Etc.

Já os principais poluentes emitidos para a atmosfera são os seguintes,
com respectivas concentrações (em partes por milhão em base volumétrica)
aproximadas em fábricas em operação:
 TRS ou compostos reduzidos de enxofre: entre 0,1 a 5 ppmv nas
principais fontes de emissão;
 SOx: entre 15 a 300 ppmv nas caldeiras de combustão;
 NOx: entre 15 a 100 ppmv em caldeiras de combustão;
 CO: entre 50 a 300 ppmv em caldeiras de combustão;
 Umidade (água limpa ou suja na forma de neblinas): entre 10 a
20% do total de água captada, ou seja, 3 a 6 m³/adt.
Em geral, as concentrações são ajustadas a níveis pré-fixados de
oxigênio residual (ou 3%, ou 5%, ou 8%). Isso para evitar diluições
propositadas feitas pelos operadores para abaixamento dessas concentrações
através da injeção de excesso de ar atmosférico como ar terciário, ou até
mesmo na própria saída dos gases nas chaminés.
Por essas razões e pelas dificuldades em se legislar apenas as
concentrações em ppm, os órgãos de controle também determinam as
cargas máximas específicas (kg poluente/adt polpa) ou o permitido a ser
lançado ao ar por dia de operação (em kg poluente/dia).
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Existem ainda outras maneiras de se expressar as emissões poluentes
- podem ser em concentração ou carga a um teor fixo de oxigênio residual,
ou ainda base gás seco (isento de umidade) ou úmido (na umidade tal qual).
Também os poluentes costumam ser englobados em equivalentes de um tipo
de gás:
 O NOx engloba o NO e o NO2 e é referido em base de NO2;
 O SOx engloba SO2 e SO3 e é referido como SO2;
 O TRS engloba diversos gases, como H 2S, MM, DMS, DMDS e é
expresso como enxofre ou como H2S.
As relações costumam ser apresentadas em base volume/volume
(ppmv), em peso por volume (mg poluente/Nm³), ou em outras bases, a
critério da empresa ou da entidade controladora e licenciadora. Para
equalização ainda melhor, os fluxos de gases são convertidos para CNTP
(Condições Normais de Temperatura e Pressão).
Outro importante grupo de poluentes aéreos constitui o que se
denomina de GNC – Gases Não Condensáveis. Eles são liberados na digestão
da madeira e na evaporação do licor preto. Incluem compostos tóxicos,
explosivos e de alto risco ao manuseio, como o metanol e a terebintina.
Também são ricos em gases de mau odor, como gás sulfídrico e
mercaptanas.
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Outros poluentes importantes são os compostos clorados, dentre os
quais temos os liberados no setor de branqueamento da celulose e na planta
química de geração de dióxido de cloro. Além disso, em quantidades
minimíssimas, mas igualmente importantes, estão os compostos referidos
como dioxinas e furanos, que se formam nos processos de combustão.
Poluentes menores são compostos que se volatilizam das lagoas da
ETE – Estação de Tratamento de Efluentes, dos resíduos nos aterros
industriais, das pilhas de cavacos de madeira e de casca combustível, etc.
São denominados de COV’s – Compostos Orgânicos Voláteis; em inglês, a
sigla é VOC’s – “Volatile Organic Compounds”. Voltaremos mais adiante a
discutir sobre cada um deles.
Emissões volumosas e importantes são os gases de efeito estufa (GEE
ou GHG – “Green House Gases”). Dentre eles, destacam-se: metano, gás
carbônico, ozônio, hidrofluorcarbonetos, etc. O gás carbônico é emitido em
todos os processos de combustão e também devido à decomposição do
carbonato de cálcio da lama de cal.
O presente capítulo do Eucalyptus Online Book não tratará dos
gases de efeito estufa. Todos esses gases e o balanço de carbono em
fábricas de celulose serão discutidos e mostrados em um capítulo futuro
específico para esses tipos de gases, que hoje são muito relevantes para o
setor de base florestal brasileiro.

============================================
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OS EUCALIPTOS E SUA POTENCIALIDADE EM GERAR EMISSÕES
DE ODOR NAS FÁBRICAS DE CELULOSE KRAFT

A produção de celulose kraft de eucalipto é um processo industrial bem
estabelecido e conhecido. Esse processo tem etapas físico-químicas
perfeitamente dominadas nos dias de hoje, sendo aplicável a praticamente
todas as madeiras. O grande sucesso dessa industrialização nos dias atuais
tem ocorrido com os eucaliptos no Brasil, Chile, Uruguai, Espanha, Portugal,
Colômbia, Argentina e outros países.
Como já vimos, o processo industrial é muito importante para gerar
emissões em suas diversas etapas de fabricação. Entre as mais importantes
estão as emissões de odor. Processos sobrecarregados e desbalanceados,
com altas quantidades de materiais a manusear, queimar, digerir, lavar,
branquear, secar, etc., acabam resultando em maiores níveis de emissões
aéreas. A madeira utilizada como matéria-prima básica nesse processo tem
relação direta com as emissões, bem como a forma como ela é convertida a
celulose. Raramente as pessoas pensam ou refletem sobre isso. Sempre há a
idéia de que o problema do odor e das outras emissões é um problema do
processo kraft, mas a madeira e sua conversão a polpa também têm seu
papel, e não são pequenos.
As razões são simples e facilmente percebidas com base na
constituição química da madeira e em sua facilidade de ser convertida em
celulose. Madeiras que são facilmente deslignificadas e depois suas fibras
melhor branqueadas, fornecem maiores rendimentos de conversão. Isso
significa que gerarão menos sólidos secos orgânicos e minerais no licor
preto, sendo que as operações da caldeira de recuperação ficarão aliviadas.
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Por outro lado, madeiras ricas em lignina e xilanas (com o
grupamento lateral típico do 4-O metil glucurono-R) são ricas em grupos
metoxilas (CH3O-R). As metoxilas aparecem com maior relevância nas
madeiras dos eucaliptos. Elas estão presentes nos grupamentos
monoméricos siringila (maior presença) e guaiacila da lignina de espécies de
folhosas e no ácido glucurônico (xilana de folhosas) e ácidos hexenurônicos
(formados na digestão kraft). As metoxilas são precursoras para a formação
das mercaptanas, já que elas reagem com o enxofre e formam a metil
mercaptana (CH3SH). Essa depois vai reagindo com constituintes do licor e
forma o DMS e o DMDS.
Isso é uma desvantagem, mas a madeira do eucalipto tem outras
vantagens que não a invalidam como matéria-prima para a fabricação de
celulose kraft. Dentre essas vantagens podem ser citadas:
 Altos rendimentos na polpação, consumindo menor carga de álcali
ativo e rendendo excelentes rendimentos de conversão (menores
relações de sólidos secos no licor preto / adt polpa);
 Menores consumos energéticos em todo o processamento
industrial, o que alivia os equipamentos de combustão;
 Menores demandas de cal virgem, o que alivia a queima da lama
de cal no forno de calcinação da mesma.
Enfim, os eucaliptos são mais ricos em teores de lignina e em siringila
que outras madeiras de folhosas, como a acácia negra. Entretanto, a
presença dos grupamentos siringila favorece a facilidade de deslignificação
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de suas madeiras, trazendo exatamente as outras vantagens mencionadas
acima. Esses grupos de metoxilas são muito estudados pelos melhoristas
florestais, que querem aumentar a sua presença nos eucaliptos brasileiros,
da mesma forma como ocorrem no Eucalyptus globulus plantado em Portugal
e Espanha. A maior presença de siringila tenderá a aumentar a proporção de
mercaptanas nas emissões aéreas, mas outras vantagens poderão atenuar
esse fator. Por exemplo, as madeiras de eucalipto português do tipo
E.globulus, ricas em grupos metoxilas por unidade monomérica da lignina,
demandam apenas 2,8 - 2,9 m³ de madeira sólida por tonelada seca ao ar
de celulose branqueada (ou seja, 1,6 - 1,75 toneladas absolutamente secas
de madeira por tonelada seca ao ar de celulose branqueada). No caso do
Eucalyptus urograndis brasileiro, de maior produtividade florestal, mas bem
mais pobre em siringila, esse consumo é em média de 3,6 m³/adt polpa (ou
1,84 toneladas absolutamente secas/adt polpa branqueada).
Já em relação a uma madeira de conífera, seja o caso do Pinus radiata
ou do Pinus taeda, o consumo de madeira por tonelada de celulose
branqueada é muito maior (cerca de 6 m³/adt, ou 2,22 toneladas secas de
madeira/adt polpa).
Apesar de o Eucalyptus globulus ter maior potencial de gerar mais
mercaptanas, tudo isso vai demandar estudos que avaliem não apenas a
concentração de siringila na sua lignina, mas também a quantidade total de
metoxilas em sua madeira (inclusive medindo os teores nas hemiceluloses).
Também os processos de produção de celulose e de recuperação do licor são
significativamente aliviados pelo maior rendimento, menor demanda de álcali
ativo, menor demanda energética no processo, menor necessidade de cal
virgem na caustificação, etc.
Conhecendo agora um pouco mais sobre isso, cabe aos pesquisadores
das empresas estudarem mais o tema e aperfeiçoar o processo, aumentando
a produtividade e reduzindo emissões de mercaptanas por tonelada de
celulose branqueada produzida. Algumas interessantes pesquisas já foram
publicadas no Brasil e em outros países mostrando o importante papel da
qualidade da madeira nas emissões do processo kraft, na conversão a
celulose e na capacidade recuperativa do licor preto. Meu prezado exorientado de pós-graduação na UFSM – Universidade Federal de Santa Maria,
engenheiro Afonso Moura, desenvolveu sua dissertação de mestrado
exatamente sobre a influência da qualidade de duas madeiras sobre as
emissões de TRS, tanto na etapa de digestão kraft, como na formação
desses poluentes na caldeira de recuperação. Essa dissertação e trabalhos
derivados podem ser acessados a partir dos links encontrados na seção de
referências da literatura, ao final desse capítulo.
============================================
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A PROBLEMÁTICA DO ODOR EM FÁBRICAS DE CELULOSE KRAFT

Notícia histórica do jornal Zero Hora anunciando a paralização temporária das
operações empresa Borregaard devido a problemas de odor
(no início dos anos 70’s)

Já comentamos sobre os inconvenientes do odor gerado pelo processo
kraft e as consequências perversas que ele traz para o negócio e para a
imagem da empresa de celulose, e por extensão, ao setor como um todo. O
combate ao odor é uma prioridade do setor, mesmo para as fábricas estadoda-arte e com tecnologias BAT’s (“Best Available Technologies”). Algumas
dessas fábricas modernas já foram surpreendidas com emissões altas de
odor, recebendo reclamos generalizados e a desconfiança das comunidades
que acreditavam na palavra da empresa que não existiria odor localmente.
Ou seja, o problema odor existe e ainda persiste, mesmo dispondo-se de
fábricas capazes de trabalhar a níveis mínimos e praticamente não
percebidos em mais de 95% do tempo.
Em muitas situações, o objetivo do órgão licenciador e controlador é
garantir que ao redor da fábrica, no que chamamos de área de influência da
empresa, que o teor de TRS esteja abaixo de 2 ppb (no ar atmosférico). Com
isso, esperam que os limites de percepção de odor estejam seguros e as
pessoas não perceberão o cheiro a maior parte do tempo das operações.
Esperam assim que as ocorrências de cheiro sejam poucas e os desconfortos
dos cidadãos sejam eventuais e suportáveis. Esperam que essas ocorrências
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sejam aceitas em função dos inúmeros outros benefícios sociais trazidos pela
empresa para as localidades vizinhas à fábrica.
As medições do TRS não são simples e quanto menor a concentração,
mais difíceis de serem feitas. De forma geral, lava-se o gás para eliminação
do SOx presente. Depois se oxida o mesmo para que o enxofre do TRS se
converta em SO2. A seguir, titula-se esse dióxido de enxofre, de forma
simples e convencional. Os resultados são expressos em enxofre ou em H 2S.
O procedimento analítico é simples, mas exige grandes volumes de gases,
em função das concentrações baixas, menores que 2 ppb. Já nas chaminés
das fábricas, com teores de TRS variando entre 0,1 a 5 ppm, a facilidade da
medição é bem maior. Existem inclusive medidores contínuos online de TRS
em praticamente todas as principais fontes estacionárias emissoras em
fábricas de celulose kraft.
Já vimos que os principais componentes do odor kraft são 4 gases:
gás sulfídrico, metil mercaptana, dimetil sulfeto e dimetil dissulfeto. São
compostos de baixo peso molecular, baixa solubilidade em água quente e
fácil disseminação pela atmosfera. Todos são medidos em forma conjunta,
mas pode-se muito bem individualizar as leituras e se terem as
concentrações de cada um.
De maneira geral, nas concentrações em que ocorrem nas
proximidades das fábricas de celulose kraft, o odor não é problemático à
saúde das pessoas, mas pode-se converter em um desconforto ou em uma
sensação desnecessária de mau cheiro aos que vivem ali respirando. É tão
fácil se identificar esses odores que as empresas de celulose criam redes de
percepção de odor, envolvendo pessoas da comunidade. Essas pessoas são
treinadas inclusive para detectar os componentes predominantes do odor (se
o H2S ou as mercaptanas). Trabalhar com redes de odor é até mais prático e
rápido do que medir o TRS atmosférico. Sensores de odor, para aferição dos
cidadãos que participam das redes de percepção, são recomendados. Tudo
funciona mais ou menos como os conhecidos “provadores de café”, só que
aqui o que provam é o ar respirado.
Um painel olfativo, ao invés de analítico, acaba sendo vantajoso, pois
não apenas detecta o odor em limites muito baixos pela alta capacidade do
nariz humano, como também permite que os panelistas ofereçam sugestões,
comentários construtivos, etc. Entretanto, a empresa tem que dar máxima
atenção a esse painel, pois se ela não tomar ações ou decisões, os cidadãos
deixarão de acreditar no painel e abandonarão esse trabalho voluntário. Eles
se sentirão usados para nada. Cuidado, portanto, quando tomarem a decisão
de estabelecer uma rede de percepção de odor - se a empresa não estiver
compromissada, será “um tiro no pé”.
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Muitos estudos epidemiológicos em grupos de pessoas que possuem
contato com o TRS, sejam trabalhadores de fábricas, ou pessoas das
comunidades vizinhas, não conseguiram mostrar claras evidências de efeitos
nocivos à saúde, causados pelos gases do TRS. Isso para as concentrações
que ocorrem na área de influência das nossas fábricas. Não existem
evidências de aumento da ocorrência de doenças respiratórias, câncer, mal
de Hodgkin, edemas pulmonares, problemas cardiovasculares, má função
reprodutiva, etc. As maiores comprovações são para problemas do tipo:
dores de cabeça; ansiedades; mau-humor; náuseas; irritações da pele, das
membranas do nariz, boca e garganta; alergias; corrimento nasal; etc. Esses
desconfortos e sintomas são associados à sensibilidade ou tolerância das
pessoas e às concentrações no ar ambiente. Isso dá às pessoas a sensação
de estar em um ambiente poluído, respirando um ar contaminado e sujo. Até
as roupas ficam com forte odor e impressionam nossos familiares quando
retornamos do trabalho aos nossos lares.
A toxicidade dos gases nessas concentrações pode estar distante de
ser um problema à saúde, mas a emoção se converte em uma sensação de
prejuízo físico e emocional para algumas pessoas. Cabe então ao setor
buscar e encontrar formas de evitar isso e não apenas se desculpar dizendo
que o ar mal-cheiroso não faz mal à saúde. Ou seja, independentemente de
ser grave ou não, o setor precisa encontrar maneiras para abolir o cheiro de
enxofre reduzido das suas fábricas. Para isso, deve continuar investindo em
pesquisas e em tecnologias de mínimo impacto ambiental.
Os cheiros dos distintos constituintes do TRS são diferentes. Isso
permite que os membros do painel de odor consigam separar os mesmos,
definindo o cheiro predominante. Com isso, pode-se entender o que está
acontecendo nos processos fabris, já que as rotas de formação desses
componentes são também diferentes.
O gás sulfídrico é o componente mais presente no TRS. Ele tem cheiro
forte de ovo podre, sendo de fácil identificação. É muito volátil e se dissipa
logo. Já as mercaptanas têm cheiro de repolho, couve-flor ou brócolis sendo
cozidos.
O H2S é também o mais problemático e mais tóxico dos gases do
TRS. Existem muito mais estudos sobre ele do que sobre as mercaptanas.
Isso porque o gás sulfídrico ocorre em outros processos industriais e as
mercaptanas nem tanto. Enquanto o H2S é o mais tóxico, o DMDS é o de
menor efeito negativo às pessoas.
Mesmo existindo evidências de que o TRS não causa problemas
graves à saúde das pessoas, não se aconselha que as pessoas fiquem a
respirá-lo por longo tempo. É o que acontece em fábricas que possuam
muitas perdas fugitivas de TRS e onde a ocorrência de cheiro se torna
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permanente para os operários e para as populações vizinhas. Em geral, os
funcionários são monitorados em exames rotineiros de saúde, mas e as
populações vizinhas? Elas também não deveriam receber acompanhamento
rotineiro pelas fábricas, ou através de um convênio da empresa com a
prefeitura local?
A literatura indica que concentrações abaixo de 10 ppmv não causam
danos sérios (só desconfortos) para a saúde das pessoas, animais e plantas.
Recomenda-se não se trabalhar em situações onde a concentração seja
acima de 20 ppmv. As concentrações acima de 100 ppmv são muito
perigosas, pois elas bloqueiam a sensação de odor (perda da percepção
olfativa). Também causam irritações nas mucosas dos olhos, garganta, etc.
Concentrações acima de 700 ppmv são letais, causam asfixia, inibição do
sistema respiratório, inibição do sistema nervoso central, etc.
Em geral, essas concentrações elevadas não ocorrem em fábricas de
celulose, em quaisquer de suas caldeiras ou outras fontes estacionárias.
Entretanto, elas podem ocorrer em locais inesperados, como em bolsões de
gases aprisionados em aterros sanitários, esgotos e tanques de
condensados, etc. Já tive a infelicidade de conhecer acidentes fatais com
pessoas que tomaram contato com esses gases aprisionados e concentrados
por longo período de tempo nesses tipos de bolsões, ao inspecionarem poços
de aterros industriais, tanques de licor ou de efluentes. Não há como se fazer
esse tipo de inspeções sem o uso de equipamentos adequados de proteção
individual. Além disso, sempre se recomendam duas pessoas para essa
tarefa, sendo que um tem a missão de prestar socorro rápido em caso de
algum problema com o outro. Portanto amigos, todo cuidado é pouco. Não
acreditem que os gases do TRS não são perigosos, eles são sim, merecem
todo nosso respeito.
O H2S se forma por reações de decomposição do íon sulfeto (sulfidez
do licor), associando esse fenômeno ao abaixamento do pH do licor de
cozimento. No licor branco muito alcalino ele não se forma, mas conforme a
madeira vai sendo cozida na polpação, o pH do licor cai. Atingem-se
condições para que o sulfeto passe gradualmente a íon hidrossulfeto e depois
a gás sulfídrico. Mais baixo o pH, maior a conversão do sulfeto em gás
sulfídrico. Os pH’s abaixo de 10 são os mais favoráveis e eles ocorrem na
lavagem da polpa, nos filtrados fracos, etc. Na evaporação do licor preto
fraco, temos grande liberação de gases junto ao vapor, sendo que o gás
sulfídrico é um dos principais componentes desses gases conhecidos como
GNC – Gases Não Condensáveis. Esse nome se origina do fato de que todo o
líquido evaporado na evaporação deveria ser condensado, ou nos efeitos da
evaporação ou no condensador de superfície. O H 2S se libera do corpo do
licor e sai com a fase gasosa para a tentativa de condensação dos gases e
líquidos liberados na EVA. Como ele e outros gases não são condensáveis
37

recebem essa denominação. Os condensados contaminados também são
ricos em H2S - na coluna de destilação de condensados (“stripping”) também
se liberam grandes quantidades desse gás.
O H2S também se forma nas reações de combustão do licor preto, que
é rico em enxofre. Essa formação ocorre principalmente na parte de baixo da
fornalha, ou no local onde o licor é aspergido para queima, que demanda
condições redutoras para que o sulfato de sódio se converta em sulfeto de
sódio. Na falta de oxigênio, uma das rotas do sulfeto é formar H 2S, pois a
queima libera muitos gases ácidos, como SOx e gás carbônico. Dessa forma,
as dimensões das gotículas de licor, a turbulência dos ares de combustão e o
teor de oxigênio residual possuem importantes papéis nessa formação. A
forma e temperatura da camada de “smelt” no fundo da fornalha também
devem ser aperfeiçoadas, pois as irregularidades na queima potencializam a
formação de H2S.
Outra fonte importante da formação do TRS e do H 2S é a dissolução
do “smelt” em tanque destinado a isso, principalmente se essa dissolução for
feita com filtrado rico em sulfeto ou com muita adição de vapor.
O H2S também se forma naturalmente, pela decomposição de
material orgânico rico em enxofre. Em condições anaeróbicas em estações de
tratamento de efluentes (lagoas de emergência, p.e.) e na decomposição
anaeróbica de lodos orgânicos, ele pode ser liberado para a atmosfera.
Enfim amigos, o gás sulfídrico encontra ainda inúmeras rotas para ser
liberado como emissões fugitivas em tanques de licor preto ou verde, em
condensados contaminados, em efluentes setoriais ricos em licor preto, etc.
Toda vez que esses licores e condensados tiverem exposição ao ar e o pH
estiver favorável, o H2S rapidamente se libera para a atmosfera. Ele é um
gás muito esperto, por isso merece a maior das atenções.
A metil mercaptana é formada a partir das reações dos grupos
metoxilas da lignina e das xilanas de folhosas. A reação dessas metoxilas
com o íon hidrossulfeto (HS-) ocorre quando começa a se formar o íon (HS-)
com o abaixamento do pH do licor pelo consumo da soda cáustica pela
madeira. A metil mercaptana é a primeira mercaptana a ser formada, ainda
em condições de pH’s mais elevados. Tornando-se disponível nesse
ambiente, ela poderá ser convertida em dimetil sulfeto, conforme o pH caia
ainda mais e aumente a quantidade de íons hidrossulfeto. As reações do íon
hidrossulfeto com a metil mercaptana conduz à formação do DMS e depois se
forma o DMDS, por reações adicionais com o (HS-).
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Digestor de polpação kraft – um dos berços das reações de formação do TRS

Conhecidos os processos de formação dos compostos odoríferos, é
possível se trabalhar para minimizar a sua formação ao longo das etapas do
processo de produção de celulose kraft. Às vezes, vamos ter que ser duros e
até mesmo prejudicar um pouco o processamento kraft, mas será o preço de
se produzir sem poluir. A mais eficiente forma é oferecer menor quantidade
de íons sulfeto ao processo, reduzindo a sulfidez para valores abaixo de
30%, ou até mesmo abaixo de 25%. Nesses casos, muitas empresas utilizam
uma complementação com antraquinona para favorecer a deslignificação e
compensar essa perda de poder deslignificante do licor de cozimento. O uso
da antraquinona pode até mesmo ser recompensado com o ganho de algum
rendimento no cozimento, ou pelo mais rápido abaixamento do número
kappa da polpa resultante. Um balanço técnico-econômico pode mostrar que
a viabilidade da antraquinona não é apenas técnica, mas inclusive
econômica.
Uma maneira efetiva para reduzir emissões de TRS é pela atenção
contínua e corretiva sobre os pH’s dos licores que contenham íons sulfeto. O
ajuste do pH pode ser feito no interior do digestor, na evaporação e
inclusive, na entrada do digestor na caldeira de recuperação.
Outra fonte muito importante de emissões de TRS é o forno de cal.
Enquanto na caldeira de recuperação as emissões são preferencialmente de
H2S (35%) e metil mercaptana (40%), no forno de cal a predominância
absoluta é do H2S (cerca de 95%). O H2S ocorre no forno de cal por dois
motivos principais: residuais de sulfeto presentes pela ineficiente lavagem da
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lama de cal; presença de forte acidez nos gases ácidos gerados pela
combustão (H2CO3 e H2SO3) e que tomam contato com essa lama,
acidificando-a e libertando o H2S. Quanto maior a presença de íons sulfeto
na lama de cal mal lavada, maior será a emissão de TRS no forno.
As mercaptanas são também comuns nos gases de exaustão do
digestor kraft. Como sempre se fazem alívios de vapor para abaixamento da
pressão interna e para a descarga da polpa, esses vapores carregam grandes
quantidades de mercaptanas e de H 2S. Como o TRS tem dificuldades para
ser condensado, ele vai enriquecer a quantidade de gases não condensáveis
de mau odor a ser gerenciada pela fábrica.
As mercaptanas têm sua formação regulada não apenas pelo teor de
metoxilas, mas também pela presença maior ou menor de íons sulfeto e
hidrossulfeto. As condições de cozimento e a qualidade da madeira
interferem nessa formação, como não poderia deixar de ser. Os cozimentos
kraft realizados com altos níveis de sulfidez no licor e altas temperaturas de
cozimento (acelera-se o consumo da soda cáustica) tendem a gerar mais
mercaptanas e TRS. Já os cozimentos modificados, com mais baixas
temperaturas e mantidos por mais longo tempo para deslignificação,
conduzem a menor formação de mercaptanas. Entretanto, se esses
cozimentos estiverem utilizando licores altamente concentrados em sulfidez
(próxima de 40%) toda a expectativa de menor geração de mercaptanas
acaba se perdendo pela excessiva presença de íons hidrossulfeto.
De todas as três mercaptanas, a mais abundante e presente é a metil
mercaptana; a menos frequente é a dimetil dissulfeto. Isso porque essa
última deriva da primeira e demanda condições especiais para sua formação.
Acredito que fica claro para nossos leitores que a matéria-prima
fibrosa e as condições de operação do digestor, evaporação, caldeira de
recuperação e forno de cal são as grandes responsáveis pelas emissões de
TRS em fábricas de celulose kraft. Se o operador não é treinado (e cobrado)
a operar em condições que minimizem a geração de TRS teremos fábricas
altamente poluentes e desbalanceadas em relação ao odor. Alguns dias esse
tipo de fábrica emite pouco cheiro, outros dias uma enormidade. O pior é
que, quando isso acontece dessa forma, poucos entendem as razões, pois
não conhecem as rotas de formação do odor.
Para evitar deixar toda a responsabilidade com cada operador é
fundamental que as fábricas desenvolvam seus manuais de melhores
práticas operacionais para cada etapa produtiva do processo, basendo-se
para isso na experiência recolhida na operação dessa e de outras unidades
produtivas similares e nas recomendações dos fabricantes dos equipamentos
chaves.
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Vou repetir de novo: tem que ficar claro que qualquer operador
das áreas de cozimento, evaporação, caldeira de recuperação,
caldeira de força e forno de cal precisa entender muito bem e operar
essas áreas de forma ambientalmente correta. Eles têm direta ação
sobre as emissões aéreas e devem ser responsabilizados por operações as
mais seguras possíveis nesse sentido. Eles precisam aprender a operar esses
processos de forma ambientalmente correta, preocupando-se não apenas
com rendimentos e custos, mas também com as emissões geradas.
O H2S é muito sensível e fácil de ser formado. Depois de formado, é
difícil de ser capturado, mesmo com lavagens alcalinas fortes. Ele não
depende da constituição da lignina, depende sim das condições físicoquímicas com que a madeira e licores são processados. Já as mercaptanas
dependem mais da constituição da lignina, pois se não houver presença de
grupos metoxilas sua formação será menor, mas ainda ocorrerá por outras
rotas de formação no digestor e na caldeira de recuperação em função das
condições redutoras nessa última.
Madeiras com baixos teores de metoxilas gerarão gases de TRS
predominantemente contendo H 2S. Entendam, porém, que madeiras com
baixos teores de metoxilas podem levar a cozimentos tão ou mais malcheirosos que aquelas com altos teores de metoxilas. Tudo vai depender do
quanto se vai formar de cada constituinte do TRS.
A conclusão óbvia de toda essa explanação é que o cheiro é uma
particularidade de cada fábrica e de cada dia de operação. Por isso, a
operação precisa conhecer bem as interdependências e principalmente as
maneiras de se trabalhar com níveis sustentáveis de produção. Se mudar a
madeira e o operador mudar as condições de processamento, om operador
estará afetando a geração de compostos odoríferos. Cada madeira
apresentará um potencial de geração de odor, o que significa que os
melhoristas florestais bem que poderiam desenvolver seus clones para
objetivos florestais e de processamento industrial, mas para menores
gerações de odor, também. Um clone de eucalipto que tenha muita lignina,
muita presença de metoxilas e demandar mais álcali ativo para cozimento,
definitivamente estará fadado a gerar mais emissões de TRS, não há dúvidas
disso.
A liberação de odor por fábricas kraft mereceu, recentemente, por
parte da nossa parceira ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e
Papel, a elaboração de um guia técnico para discutir o abatimento e redução
das emissões de compostos odoríferos pela indústria de celulose kraft. Tratase de um bem elaborado manual discutindo aspectos técnicos e legais dessa
problemática, escrito pelo nosso talentoso amigo engenheiro Nei Rubens
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Lima. Conheçam a forma de obter esse guia acessando o link oferecido na
seção de referências da literatura.
============================================

A POLUIÇÃO AÉREA E A GESTÃO DOS
GASES NÃO CONDENSÁVEIS - GNC

Sistema de desumidificação dos GNC (Fonte: Ripasa, s/d)

Os GNC - Gases Não Condensáveis, como o próprio nome indica, são
poluentes aéreos expulsos do processo junto a grandes quantidades de vapor
e umidade. Eles não conseguem ser eliminados por condensação, quando se
promove a condensação desses vapores, sobrando como residuais na forma
de gases ainda úmidos.
As principais fontes de GNC são as seguintes:











Digestor kraft;
Evaporação do licor kraft;
Coluna de destilação de condensados contaminados;
Lavagem e depuração da polpa;
Caustificação;
Caldeira de recuperação;
Tanque de dissolução de “smelt”;
Silos de cavacos em digestores contínuos;
Setor de recuperação do “tall oil”;
Etc.
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Existem dois tipos de GNC:
 GNCD – Gases Não Condensáveis Diluídos, que são gases de baixas
concentrações e altos volumes;
 GNCC - Gases Não Condensáveis Concentrados, que são gases de
muito alta concentração e baixos volumes.
Em geral, a literatura informa que a quantidade de GNCC é bem maior
que a de GNCD. Relata-se que os GNCD representam cerca de 15 a 20% do
total de GNC, enquanto o restante seria exatamente de GNCC. Forma-se um
máximo de 2 kg de GNCD por adt de polpa e entre 5 a 12 kg de GNCC/adt
polpa.
As principais fontes de GNCC são:









Sistema de vácuo da evaporação;
Condensados do superconcentrador;
Coluna de destilação de condensados;
Gases de alívio de evaporadores;
Pré-aquecimento de cavacos;
“Flash” de vapor do digestor;
“Blow” do digestor;
Etc.

Muitos dos GNCD são também entendidos como emissões fugitivas,
ou seja, emissões de baixa concentração que se liberam de tanques de
licores, da polpa sem lavar, de lagoas de efluentes contaminados com licor,
de poços e canaletas, de setores da caustificação, etc. A melhor forma de se
combater essas emissões fugitivas é se encapsulando as fontes, coletando-as
sob vácuo e destinando as mesmas para queima em um sistema de
combustão da fábrica (caldeira de recuperação ou de força).
Há uma diferença fundamental entre os GNCD e os GNCC. Os gases
diluídos possuem concentrações de seus componentes abaixo do limite de
explosividade de qualquer um dos constituintes. Já no caso dos GNCC, temos
enormes riscos de explosões já que a concentração de alguns dos
constituintes está acima do limite seguro de explosividade e autoinflamabilidade. São componentes perigosos, tóxicos, inflamáveis, corrosivos
e explosivos. Oferecem riscos à segurança dos empregados e dos
equipamentos.

43

Os principais componentes dos GNC são os seguintes:
 Metanol;
 Terebintina;
 Gás sulfídrico – H2S;
 Mercaptanas;
 Metano;
 Amônia;
 Pinenos;
 Acetona;
 Etc.
A composição desses gases varia muito de fábrica a fábrica, em
função das características tecnológicas, das matérias-primas e das variáveis
de processo adotadas em cada uma.
Os GNCC são bastante perigosos às operações de nossas fábricas.
Todo cuidado é pouco na manutenção de suas instalações de coleta,
processamento, manuseio e queima. Todo sistema deve ser fortemente
lacrado para evitar a presença de oxigênio. Isso porque, havendo oxigênio e
temperaturas acima de 60ºC, alguns deles já podem sofrer autoignição e
explosão. Por essa razão, os operadores e mecânicos não podem se esquecer
deles de forma alguma.
Os principais gases não condensáveis são o metanol e a terebintina
(essa mais comum em polpação de coníferas). Eles podem ser separados e
individualizados, merecendo uma gestão especial. Essa separação diminui o
volume desses gases e leva à produção de dois tipos de combustíveis
auxiliares para a fábrica (o metanol e a terebintina na forma de líquidos).
Apesar da terebintina ter odor agradável, quando obtida dessa forma, ela é
sulfatada e tem propensão a gerar odor. Já o metanol separado não é puro e
ainda tem duplo odor: o do próprio metanol e de seus contaminantes
sulfídricos. O metanol separado merece gerenciamento muito cauteloso, pois
qualquer acidente com esse material explosivo e tóxico pode gerar graves
consequências.
Já os GNCD não são tão perigosos, mas também merecem respeito.
Apesar de não serem explosivos nessas concentrações, eles são tóxicos,
corrosivos e possuem odor acentuado. Imaginem amigos, há poucos anos
atrás esses gases não condensáveis eram simplesmente perdidos para a
atmosfera da fábrica, tornando o ambiente fabril fétido e insuportável.
Algumas fábricas possuíam incineradores cativos para queimar os GNCC,
outras sequer tinham isso. Ainda bem que os tempos mudaram e nossas
fábricas e suas tecnologias também.
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Conhecidas as fontes de emissão, a periculosidade e os cuidados a
tomar, cabe agora aos técnicos encontrar maneiras de se eliminar tanto a
geração como até formas para destruição desses gases.
Quando os gases diluídos forem coletados em baixo volume e
localizados distantes das unidades de combustão, eles podem ser lavados em
lavadores de gases com soluções alcalinas em pH’s acima de 10. As maiores
eficiências são conseguidas pelo uso de colunas empacotadas de absorção,
usando como líquido de lavagem o licor branco oxidado, soda cáustica ou
solução de barrilha. O H2S é absorvido nessas condições, mas o mesmo não
se pode afirmar para as mercaptanas. Por outro lado, quando a presença de
gás carbônico for elevada acompanhando esses gases, a lavagem com
soluções alcalinas fica prejudicada. O gás carbônico reage com a soda
cáustica, reduzindo o pH da solução de lavagem e exaurindo a concentração
de soda cáustica para nada. Para evitar grande perda de alcalinidade,
sugere-se realizar essa lavagem controlando muito bem o tempo de contato
dos gases com a solução. Como a reação da soda cáustica com o H 2S é
muito rápida e com o CO2 é lenta, deve-se fazer com que o contato dos
gases com a solução alcalina seja mínimo. Com isso, menos de 30% da soda
cáustica reagirá com o gás carbônico, enquanto o H 2S será quase que
totalmente absorvido. Entretanto, como já vimos, outros gases de mau odor,
como as mercaptanas, não serão muito absorvidos.
Quando não há presença de gás carbônico, mas sim de particulados
acompanhando os GNCD, pode-se passar antes o gás por um ciclone para
eliminação das partículas. A seguir, encaminha-se o gás para lavagem e
absorção do H2S. Essa solução de lavagem que se enriquece de íons sulfeto
deve ser encaminhada ao sistema de recuperação do licor, para aproveitar
esse insumo que a fábrica demanda.
O uso de eliminadores de neblinas (“demisters”) também é indicado
quando os gases não condensáveis são muito ricos em umidade.
De qualquer maneira, para se eleger qual o tipo de tratamento que
será dado aos GNC, devem-se conhecer os mesmos quanto à sua origem,
composição, concentração, temperatura, etc. Não vale a pena lavar um GNC
que seja rico em mercaptanas (75%) e pobre em H 2S (25%). Seria um
desperdício de investimento para uma baixa eficiência na redução de odor.
Outra alternativa teria que ser então aplicada, como coleta dos gases e envio
para incineração.
Existem alternativas tecnológicas mistas. Em uma primeira etapa
lavam-se os gases para absorção do H 2S e recuperação dos íons sulfeto na
fábrica. A seguir, os gases restantes ricos em mercaptanas seriam
incinerados. Bastante ecoeficiente esse processo, não é mesmo?
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As tecnologias para eliminação de odor dos GNC são muitas. Existem
as chamadas oxidações químicas de gases de mau odor. Utilizam-se como
agentes oxidantes ou o dióxido de cloro ou o ozônio. Segue-se uma lavagem
alcalina para absorção dos gases derivados. O inconveniente com o uso do
ClO2 é a formação de gases organoclorados (mercaptanas cloradas, p.e.),
cujo nome já é sinônimo de mais problemas ambientais. Existem diversas
instalações com oxidação química de gases de mau odor, sempre
acompanhadas de um monitoramento efetivo e controles adequados para
evitar resolver um problema e criar outro.
O metanol é o principal dos gases do tipo GNCC. Ele é fácil de ser
individualizado e gerenciado em separado. Seu baixo ponto de ebulição
(65ºC) favorece sua separação em colunas específicas para ele. Favorecem
também sua volatilidade e explosividade. Na forma líquida, pode ser utilizado
depois como combustível auxiliar na fábrica, pois possui adequado poder
calorífico (cerca de 5.400 kcal/kg).
As formas de separar o metanol são simples. São duas as fontes
principais: pré-evaporação do licor preto e separação dos gases liberados na
coluna de destilação de condensados contaminados. O metanol deve ser
convertido para a forma líquida, separando-se dos demais constituintes. A
forma líquida é mais segura de ser manuseada, podendo assim se dispor de
novo combustível na fábrica. A queima e a distribuição do metanol líquido
podem ser controladas, não oferecendo riscos de explosividade. Os cuidados
a tomar são os mesmos que os tomados com o etanol como combustível.
Outra vantagem de se separar o metanol é a enorme redução de volume dos
gases GNCC que terão que ser eliminados a seguir.
O metanol é separado e concentrado em um sistema conhecido como
coluna de metanol. O metanol na fase líquida pode ser queimado na caldeira
de força, na caldeira de recuperação, no forno de cal, ou na própria
incineração dos gases GNCC. Com isso, regulariza-se a qualidade dos GNCC
e a operação de queima ficará mais segura e estável.
Em todas as situações exigem-se vedações seguras para todo o
sistema de metanol, já que ele possui baixo ponto de ebulição e de
inflamabilidade.
Depois da remoção do metanol, cerca de 40 a 50% dos constituintes
dos GNCC que sobraram deverá ser de compostos de TRS. Outras frações
importantes dos GNCC são: ar pobre em oxigênio e vapor d’água. Para a
queima dos GNCC deve-se eliminar essa umidade, visando a torna-lo um
combustível de melhor qualidade.
Dentre todas as alternativas que se tem para tratar os GNC, a queima
é a mais popular, tanto para os GNCD como para os GNCC. Essa tecnologia
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de queima tem sido referida de forma mais sofisticada como Oxidação
Térmica dos GNC. A incineração dos GNC tem sido feita preferencialmente
em:
 GNCD – caldeira de recuperação, caldeira de força ou incinerador
dedicado
 GNCC – caldeira de recuperação, incinerador dedicado ou forno de cal
Os incineradores cativos ou dedicados são os menos indicados. Eles
representam custos adicionais, necessitam de um combustível auxiliar (o
próprio metanol, ou então óleo combustível) e geram outro tipo de poluição
– o SOx. Com isso, após esse tipo de incinerador, há que se colocar um
lavador de gases para absorção dos óxidos de enxofre formados. O consumo
de solução alcalina é elevado nesses casos. O uso de incineradores tipo
“flare” não é recomendado porque não se procura tratar a poluição liberada
como óxidos de enxofre.
Esses incineradores dedicados são sistemas complexos mais
recomendados como equipamentos reservas. Se os GNCC estiverem sendo
queimados na caldeira de recuperação, por exemplo, pode-se dispor de um
incinerador dedicado reserva, para entrar em ação toda vez que a caldeira
tiver que parar a incineração, por seus próprios motivos. Com isso, previnese a poluição de odor nessas situações. Esse tipo de situação ocorre em
fábricas no estado-da-arte tecnológico.
A oxidação térmica ou queima dos compostos denominados GNC
exige temperaturas elevadas (maiores que 800ºC), tempo de queima acima
de 0,5 segundos e residual de oxigênio entre 3 a 4%.
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 Queima dos GNC na caldeira de recuperação
A caldeira de recuperação é o incinerador preferido para os GNCD, os
quais não oferecem risco algum de explosividade. Esses gases são em geral
misturados ao ar secundário ou terciário e injetados para o interior da
caldeira, sem maiores problemas. O único inconveniente é que o enxofre
neles presente tenderá a ser transformado em SOx. Entretanto, as caldeiras
modernas são desenhadas de forma tal que o SOx gerado poderá ser
incorporado ao processo, sendo capturado pelos óxidos de sódio, formando
inicialmente sulfato de sódio, que depois se converterá em sulfeto de sódio
na zona redutora da caldeira.
A queima de GNCC em caldeiras de recuperação oferece mais riscos,
mas as modernas tecnologias já resolveram os mesmos, tornando essa
operação mais segura. Definitivamente, a caldeira de recuperação é a melhor
das alternativas para se queimar os GNCC. Em geral, os GNCC são injetados
por sistemas especiais, com um combustível auxiliar para regularização da
queima. Isso é necessário, visto que esses gases são irregulares em
qualidade e quantidade. É vital a desumidificação prévia desses gases. O
grande perigo que a queima oferece seria o eventual apagamento da chama
desses gases e a continuação de seu envio para dentro da caldeira. Isso
poderia conduzir a um excesso de gases internamente, aumentando o risco
de uma explosão dentro da caldeira. As caldeiras mais modernas possuem
sistemas efetivos para garantir queima estável, eficiente e segura e sistemas
preventivos para minimizar riscos em eventos de apagamento da chama. Os
GNCC precisam ser injetados de forma a promover forte turbulência e
mistura com o ar disponível para queima, para maximizar a queima de seus
gases de TRS.
Apesar de ser tentador misturar os GNCC e GNCD, nunca se deve
fazer isso, pois eles são muito diferentes entre si e precisam ser gerenciados
em separado.
A queima de GNCC na caldeira de recuperação é hoje uma tecnologia
dominada, simples e econômica. A energia desses gases e o seu enxofre que
se converterá em Na2S serão recuperados através dessa combustão
controlada. A caldeira de recuperação é uma enorme instalação e o calor
desses gases em relação ao calor total liberado é mínimo. Ou seja, a
dimensão da caldeira de recuperação em relação ao que se queima de GNCC
faz com que ela tolere muito bem essa operação, sem sofrer variações
bruscas em seu desempenho.
O local de injeção dos GNCC é crítico por diversas razões. O
queimador desses gases deve estar na altura do ar secundário, ligeiramente
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acima dos bicos de injeção de licor. Há desenhos de caldeiras que os colocam
na altura do ar terciário. A localização tem uma razão ambiental associada.
Os GNCC, em especial os gases liberados pela coluna de “stripping” de
condensados, possuem significativas quantidades de amônia (NH 3). Essa
amônia, quando queimada na caldeira, poderá gerar substancial aumento na
poluição de NOx. Acredita-se que só essa amônia vá corresponder a um
aumento de emissão de NOx de 0,2 kg NOx/adt polpa. Ou seja, cerca de 10
a 20% das emissões de NOx da fábrica poderão ser originadas dessa fonte –
dos GNCC.
Quando se coloca o bico de alimentação do licor preto logo abaixo do
bico alimentador de GNCC tem-se um fenômeno muito interessante
acontecendo. Enquanto o nitrogênio do GNCC está se convertendo em NO
como primeiro composto, o licor preto entrando na caldeira quente começa
por liberar amônia pela degradação do nitrogênio que continha em sua
composição. Isso ocorre porque há falta de oxigênio na parte intermediária
da caldeira de recuperação – logo, ao invés de liberar NOx, o licor libera NH 3.
Quando essa amônia começa a subir em direção à saída da caldeira, ela
encontra de imediato com o NO recém-formado pela queima dos GNCC. Isso
na altura do ar secundário. A amônia e o NO são extremamente reativos um
com o outro. Tanto é verdade, que a injeção controlada de amônia em
caldeiras é uma forma de reduzir a geração do poluente NOx. Com isso, o
NO, que é precursor do NOx, pode ser abatido pela amônia, formando como
resultado o gás nitrogênio inerte e água. As localizações adequadas para
injeção de ar de combustão, licor preto e GNCC são vitais para que essa
decomposição catalítica do NOx ocorra e a poluição do mesmo seja
minorada. Quando os GNCC são lançados muito acima do ponto de injeção
do licor preto, a amônia liberada pelo licor preto poderá se converter em NO
ou NOx e essa reação com o NO ou NOx dos GNCC não acontecerá. Ou seja,
um detalhe tão importante como esse precisa ser colocado na engenharia
das caldeiras para aproveitar vantagens que a química oferece em funções
das múltiplas condições internas da caldeira de recuperação.
Essa característica que os GNCC possuem de ter seu NO reagindo com
a amônia liberada do licor preto confere a eles a denominação de
combustível de regeneração, pois eles permitem regenerar o nitrogênio do
ar. A reação estequeometricamente balanceada é a seguinte:
6NO + 4 NH3

-> 5N2 + 6H2O

A queima dos GNCC na caldeira de recuperação viabiliza a redução
das emissões de NOx, aumenta a disponibilidade de calor para o sistema e
reduz o impacto das emissões de SOx pela capacidade que as condições
internas da caldeira têm para reter o SOx na forma de sulfato de sódio.
Existem, portanto, condições naturalmente favoráveis para que a caldeira
seja sempre a primeira opção para queima dos GNCC.
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Todo esse processo sofisticado e intrincado exige eficiente controle da
queima, do perfil de temperaturas, do teor de oxigênio residual, do tamanho
das gotículas de licor, da turbulência dos gases, da repartição dos ares de
combustão e, em especial, do teor de sólidos do licor preto. Os controles
precisam ser excelentes e a segurança dos equipamentos maximizada. Por
essas razões, essa queima não pode ser feita em qualquer tipo de caldeira de
recuperação. Isso explica então o porquê algumas fábricas queimam os
GNCC no forno de cal, apesar das desvantagens que ele oferece em relação à
caldeira de recuperação.
Existem situações onde os GNCC são injetados por lanças especiais na
altura do ar terciário, sem o uso de combustível auxiliar. A queima é
irregular e os resultados ambientais não são relevantes. Trata-se tão
somente de se achar um lugar para queimar os GNCC, transformando o TRS
(com muito odor) para SOx (com pouco odor). Se a fábrica tiver limitações
para suas emissões de SOx isso pode resultar em um problema para atingir
as especificações da lei. Isso porque a absorção do SOx pelo óxido de sódio
fica mais difícil de ocorrer no topo da caldeira.
 Queima dos GNCD na caldeira de força (caldeiras de biomassa)
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No caso de caldeiras de força, o TRS se converte a SOx e a amônia
em NOx - não há condições internas para impedir a geração desses
poluentes importantes. Além disso, ocorre uma maior acidez dos gases de
exaustão, pela formação de ácidos sulfúrico e nitroso, formados pela reação
dos poluentes com o vapor d’água.
As caldeiras de biomassa não são indicadas para queima de GNCC,
mas talvez possam desempenhar papel de incinerador de GNCD, até mesmo
como incinerador de reserva. Podem ser acionadas para isso quando o
incinerador principal (que deve ser a caldeira de recuperação) não tiver
capacidade de fazer a tarefa.
Outra exigência para as caldeiras de força é trabalharem com
menores teores de oxigênio residual, para minimizar a geração de SOx e
NOx. Com isso, acaba-se reduzindo a eficiência térmica da caldeira de força
e há o perigo de maior geração de monóxido de carbono e fuligem.
 Queima dos GNCC no forno de cal

O forno de cal é hoje uma alternativa comumente adotada para
queima de gases do tipo GNCC. Ele não é definitivamente a melhor
alternativa, mas alguns preferem fazê-lo pelas altas demandas de
investimentos que teriam que fazer na caldeira de recuperação (algumas de
tecnologias mais antigas e não adequadas para essa finalidade).
Os gases são injetados ou no queimador principal do forno, junto ao
combustível, ou são injetados em um queimador especial em separado (mais
seguro e mais comum). Entretanto, essa queima faz algumas exigências ao
forno de cal, que acabam prejudicando a eficiência térmica e o desempenho
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ambiental do forno. A primeira delas é a necessidade de se aumentar o teor
de oxigênio residual, para garantir que todo TRS injetado como GNCC seja
queimado efetivamente. Isso vai significar maiores fluxos de gases dentro do
forno e maior arraste de particulados de lama seca pela parte superior do
forno (“boca fria do forno”). Caso o operador decida por abaixar o teor de
oxigênio residual, ele acabará aumentando a geração de TRS nos gases de
exaustão do forno de cal. Um problemão a solucionar e explicar.
Entretanto, ainda existem fábricas que assumem esses riscos com a
queima no forno, pois:





A instalação de queima dos GNCC é simples e barata;
Os riscos são mínimos;
O forno suporta bem essa queima adicional;
Os custos são menores.
As desvantagens são diversas e importantes:







Oxidação incompleta dos gases de TRS;
Redução da eficiência térmica do forno;
Redução da capacidade de calcinação do forno;
Formação de anéis por problemas de muita umidade nos GNCC;
Deformação no forno causada por zonas de variadas temperaturas e
pelo perfil variado da chama;
 Qualidade da cal virgem (perda de reatividade e da cal útil).
Com relação à qualidade da cal queimada, o SOx gerado na queima
do TRS reage com a cal virgem e se forma uma camada rígida de carbonato
de cálcio sobre as pelotas de cal virgem. Isso vai reduzir a reatividade dessa
cal e inclusive o teor de cal útil.
Existem situações onde a geração de SOx se torna excessiva, exigindo
a instalação de lavadores de gases para seu abatimento. Isso é bastante
problemático, visto que temos uma grande concentração de CO2 nos gases
de exaustão do forno de cal. Esse CO2 é formado tanto pela calcinação da
lama de cal, como pela queima da matéria orgânica do coquetel de
combustíveis no forno.
Há casos onde a gestão técnica da fábrica opta por aumentar o
residual de oxigênio nos gases de exaustão, para reduzir a incidência de TRS
nesses gases. Resolve-se esse problema, mas criam-se outros dois: aumento
de emissão de particulados e redução da eficiência térmica do forno. Se
houver sobra de capacidade nos precipitadores eletrostáticos do forno de cal,
isso não chega a se configurar como um problema ambiental. Mas amigos,
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em qual forno de cal que vocês conhecem estaria sobrando alguma
capacidade de reserva no seu precipitador eletrostático?

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

ÓXIDOS DE ENXOFRE E DE NITROGÊNIO

Chaminés do nosso setor
Na última foto um contraste com a fumaça de um avião a jato

Óxidos de enxofre e de nitrogênio são importantes poluentes
atmosféricos formados em processos de combustão. Até poucos anos atrás,
eles eram muito pouco mencionados nos livros e artigos acerca de poluentes
de fábricas de celulose kraft. Havia uma fixação nos compostos de odor e
não se dava atenção a esses outros poluentes. Entretanto, a participação na
acidificação dos gases da atmosfera (SOx) e em acelerar o processo de
aquecimento global (NOx) passaram a incentivar o controle dos mesmos
pelas entidades licenciadoras e legisladoras.
Os óxidos de enxofre são problemáticos para as vias respiratórias,
atacando os pulmões e causando irritação em mucosas. Também estão
associados às famigeradas chuvas ácidas, pois sendo gases ácidos, reagem
com a água e formam ácidos sulfuroso e sulfúrico. Com isso, também
aceleram a corrosão das chaminés e de todos os equipamentos que
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estiverem em seu alcance. A chuva ácida também prejudica os solos e as
culturas agrícolas e florestais. Por isso tudo, as restrições em relação a esses
óxidos deverão aumentar.
A formação de óxidos está geralmente associada ao excesso de
oxigênio residual nos processos de combustão. Se a atmosfera de combustão
for fortemente oxidante, mais desses óxidos se formarão, desde que existam
quantidades disponíveis de enxofre e de nitrogênio para serem oxidados.
O enxofre é originado de duas fontes principais: composição do
combustível e gases de TRS. Alguns combustíveis são ricos em enxofre,
como o carvão mineral, o óleo combustível e o licor preto kraft. Também os
gases de TRS são oxidados a SOx quando ocorrerem condições propícias
para isso (excesso de oxigênio residual e temperaturas favoráveis). A
introdução de gases do tipo GNCC e GNCD em processos de combustão
colabora para aumentar as emissões de SOx, como já vimos.
No caso do licor preto kraft, quanto maior for sua sulfidez, ou a
relação molar entre S e Na2, maior será a probabilidade de se terem maiores
concentrações de SOx nos gases de exaustão. Significa que se uma fábrica
trabalha com licores kraft com sulfidez na faixa de 40%, ela tem muito mais
probabilidade de emitir SOx que outra fábrica trabalhando com 25%.
O termo SOx é uma designação genérica para dois óxidos de enxofre:
SO2 e SO3. O SOx em fábricas de celulose kraft ocorre nos gases da caldeira
de recuperação, caldeira de força, forno de cal e incineradores dedicados.
Quando se queimam os Gases Não Condensáveis em quaisquer dessas
unidades de combustão, teremos aumento nas emissões de SOx.
Como já vimos, a caldeira de recuperação kraft é de todos o mais
interessante dos equipamentos de combustão, já que tem a capacidade de
reter parte do SOx formado, incorporando-o no fundente e recuperando-o
como insumo químico. Para que isso aconteça, as reações entre o SOx e o
Na2O devem ocorrer na parte inferior da fornalha da caldeira de recuperação,
onde a atmosfera é pobre em oxigênio. Se a formação do SOx ocorrer mais
na parte superior da fornalha, a absorção e retenção desse SOx será menor.
As caldeiras de recuperação trabalhando sobrecarregadas, com
instabilidades operacionais, com fluxos de gases prejudicados devido às
incrustações e entupimentos, etc., são mais propensas a gerarem maiores
poluições de SOx.
As caldeiras de força alimentadas por biomassa combustível geram
pouco SOx, mas quando o combustível for rico em enxofre, o problema
estará montado. É o caso de caldeiras alimentadas com carvão mineral ou
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óleo combustível de pior qualidade. Nesses casos, será a qualidade do
combustível que vai ditar o grau de contaminação com esses poluentes. A
emissão de SOx tem sido a marca registrada das caldeiras de força que
queimam carvão mineral, em especial o carvão brasileiro que é rico em
enxofre.
Existe ampla diversidade de caldeiras de força nas fábricas brasileiras
de celulose e papel. Elas queimam desde resíduos lenhosos até gás natural,
muitas vezes queimam misturas de combustíveis. Também a idade
tecnológica dessas caldeiras é muito variada. As caldeiras de casca e de
cavacos de madeira emitem pouco SOx, pois o teor de enxofre nesses
combustíveis é bastante baixo (madeira tem cerca de 0,02% e casca 0,1%).
Em resumo, temos casos e casos, cada fábrica tem suas tipicidades em
relação às suas tecnologias, combustíveis e emissões de SOx.
O controle do SOx é realizado em parte pelo ajuste das condições
operacionais da queima. Deve-se otimizar a distribuição do ar de combustão,
garantindo relações adequadas entre quantidades de ar e de combustível. O
perfil de temperaturas também é crítico. Muitos fabricantes de caldeiras (de
força e de recuperação) já desenham suas caldeiras para oferecer um
balanço adequado entre a eficiência das mesmas para desempenhar seus
papéis vitais, enquanto minimizam os problemas ambientais de poluentes,
entre os quais esses óxidos de enxofre e de nitrogênio. As caldeiras
modernas e de geração recente fazem muito bem esse duplo papel:
operacional e ambiental.
O abatimento dos gases de SOx por lavadores de gases é viável, mas
sempre existe o problema do excesso de gás carbônico nos gases de
combustão, o qual compete pelo consumo das soluções alcalinas. Existem
sistemas de tratamento catalítico do SOx, mas também existe o problema de
parte do SOx ser reduzido a TRS. Enfim, para muitos é um dilema do tipo
“entre a faca e a espada”: o que priorizar – o odor do TRS ou as emissões
ácidas do SOx?
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Os óxidos de nitrogênio também são produzidos nos processos de
combustão e possuem duas origens principais para que sejam formados:
 Teor de nitrogênio do combustível;
 Oxidação do nitrogênio do ar.
Quando o óxido de nitrogênio é formado pela oxidação do nitrogênio
do ar, em condições muito especiais nas caldeiras, denomina-se esse
poluente como “NOx térmico”. Já o derivado do nitrogênio da constituição do
combustível, chama-se de “NOx do combustível”.
Os combustíveis ricos em nitrogênio, como biomassa vegetal (0,1 a
0,4%), lodos secundários do tratamento de efluentes e licor preto kraft
favorecem as rotas de formação do NOX nas fábricas de celulose. A presença
de altos teores de amônia nos GNCC também colabora para formação do
NOx, como já lhes contamos.
NOx é uma sigla genérica para englobar dois óxidos de nitrogênio: NO
e NO2. Primeiramente se forma o NO pela oxidação do nitrogênio do
combustível nos processos de combustão, para logo a seguir a reação
continuar e se formar o NO2. Praticamente todo o nitrogênio orgânico do
combustível pode ser convertido em NOx, desde que ocorram condições para
tal.
N2 + O2

->

2 NO + O2

->

2 NO
2 NO2

Existe ainda a denominação NOy para se referir a outros óxidos de
nitrogênio que potencialmente podem se formar na combustão, tais como
N2O; N2O5, etc. Para a indústria de celulose, as restrições legais aplicáveis se
referem apenas aos óxidos de nitrogênio do tipo NOx. Em geral, são
englobados e apresentados em equivalentes de NO2.
O NOx é considerado um gás de efeito estufa indireto. Ele em si não
colabora para o aquecimento global; entretanto, sua presença induz à
formação do ozônio troposférico (camadas baixas da atmosfera), por reações
fotoquímicas. Esse ozônio afeta a fotossíntese das plantas, reduzindo assim a
absorção do gás carbônico pelas mesmas. Portanto, sua ação no “global
warming” é indireta, mas relevante. Por isso, o recrudescimento nas
legislações sobre esses óxidos.
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A concentração excessiva de NOx no ar atmosférico causa irritações
dos olhos, nariz, garganta e pulmões. Também colabora para a formação de
chuvas e neblinas ácidas, com injúrias na vegetação e corrosão em metais,
borrachas, têxteis, tintas, corantes, etc.
Uma vantagem do NOx é a oferta de nitrogênio como fertilizante para
as culturas localizadas em sua zona de influência. Entretanto, se essa
fertilização nitrogenada ocorrer de forma excessiva e por longo tempo,
teremos o problema da super-fertilização das plantas, com sérios problemas
de fitotoxicidade.

Bioensaio em parreiras localizadas ao lado de fábrica de celulose
(Celso Foelkel em Nueva Aldea, Chile)

Como vimos anteriormente, na combustão, forma-se primeiro o NO. O
passo seguinte, que é a formação do NO2 só irá ocorrer se houver suficiente
oxigênio nos gases e se ocorrer abaixamento da temperatura. Infelizmente,
essa é exatamente a situação que temos nas caldeiras de recuperação kraft.
A temperatura no topo da caldeira abaixa e a operação é feita de forma a
manter um residual elevado de oxigênio para garantir a destruição do TRS.
Portanto, sempre vai existir um conflito em o que privilegiar: queremos
abater TRS ou NOx? Se tentarmos favorecer a diminuição de TRS nos gases
da caldeira de recuperação, podemos estar favorecendo a geração de NOx,
mais uma vez uma situação do tipo “se correr o bicho pega; se ficar, pega
também”.
Já vimos também que as caldeiras modernas já são desenhadas para
aproveitar reações internas que ajudam a destruir o NOx, convertendo parte
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do mesmo em nitrogênio gás, que é inerte. Os dois fatores mais críticos a
gerenciar são: teor de oxigênio residual nos gases da combustão e teor de
nitrogênio nos combustíveis.
Como o excesso de ar nas caldeiras de recuperação não pode ser
exagerado, senão haverá maior arraste de material particulado e menor
eficiência térmica, aos operadores resta a missão de controlar muito bem
isso tudo. Para tanto devem ter equipamentos online com aferida
confiabilidade para fazerem os ajustes necessários na combustão.
Portanto, o excesso de ar de combustão deve ser aquele exato que
venha a favorecer o equilíbrio:
 Ser suficientemente baixo para minimizar as emissões de NOx e SOx;
 Ser suficientemente baixo para minimizar o arraste de material
particulado e evitar perdas significativas na eficiência térmica da
caldeira;
 Ser suficientemente alto para destruir o monóxido de carbono e os
gases de TRS.
O curioso disso tudo, é que uma caldeira de recuperação kraft tem
diferentes zonas, algumas com características redutoras (pouco ou nenhum
oxigênio) e outras oxidantes (com excesso de oxigênio). Portanto, o
fabricante que faz a engenharia de uma caldeira e depois os operadores da
mesma, podem muito bem criarem situações de ótimos para obterem
ganhos tanto para o caso dos óxidos de nitrogênio e enxofre, como para os
gases do TRS e CO.
Nas fábricas de celulose kraft, o NOx é formado principalmente nas
caldeiras de recuperação e de força e no forno de cal. Pode também ser
formado em incineradores dedicados, conforme o tipo de combustível auxiliar
que utilizarem.
No caso da caldeira de recuperação, cerca de 20 a 30% do nitrogênio
do licor acaba se convertendo em NOx. Esse nitrogênio vem basicamente da
madeira. Os licores preto kraft possuem teor de nitrogênio que varia entre
0,05 a 0,2%. A formação de NOx térmico é mínima nesse tipo de caldeiras,
pois as condições de queima não favorecem essa reação.
A formação de NOx na caldeira de recuperação é ainda afetada pela
temperatura de combustão, carga da caldeira, tamanho da gotícula de licor,
distribuição e quantidade de ar de combustão , queima associada de GNCC
ou de lodo secundário, etc.
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Em tempos recentes, tem-se notado um gradual aumento na geração
de NOx nas caldeiras de recuperação. Isso se deve a razões já enunciadas,
como:
Sobrecarga da caldeira em termos de sólidos secos queimados por dia;
Altas demandas por redução das emissões de TRS e CO pela caldeira;
Queima dos GNCC;
Queima de lodo orgânico da estação de tratamento de efluentes;
Aumento no teor de sólidos do licor preto;
Aumento na temperatura de queima e consequente aumento na região
dos superaquecedores (possibilidades maiores de se formar NOx
térmico);
– Etc.
–
–
–
–
–
–

Para contrabalancear essa tendência de aumento do NOx, as
caldeiras de recuperação demandam por upgrades tecnológicos. Eles
envolvem:
– Maior controle das temperaturas e residuais de oxigênio nas diferentes
zonas internas;
– Melhoria na distribuição das gotículas de licor, impedindo que essas
gotículas subam e se queimem mais acima na caldeira. Quanto mais
alto a gotícula subir para se queimar, maior as chances de seu
nitrogênio ser convertido quase todo em NOx e não apenas parte dele.
O NOx não se forma na superfície da camada de “smelt” na fornalha,
já que ali não há oxigênio suficiente.
Já vimos também que o nitrogênio do licor preto tende a se liberar do
corpo da gotícula na forma de amônia. Essa amônia encontra o ar de
combustão e se houver oxigênio se converte em NO. Se houver ainda mais
oxigênio, reagirá até NO2. Conhecendo-se essa rota, é possível se trabalhar
nos desenhos das caldeiras para minimizar essa formação.
A primeira das coisas é tratar de manter a maior parte do nitrogênio
do licor preto no “smelt”, indo diretamente para o fundo da fornalha, onde
ele não encontra condições para ser oxidado. Nessas condições redutoras, o
nitrogênio pode vir a formar nitrato de sódio ou sulfeto de amônio, saindo
possivelmente com o licor verde. Ainda há muito a ser otimizado e estudado
na alimentação do licor preto na fornalha da caldeira - bom isso, teremos
esperanças de encontrar soluções mais rapidamente.
Teremos, porém, no longo prazo um crescimento do teor de
nitrogênio no licor preto. Uma possível saída seria por retirada de cinzas da
caldeira de recuperação, encontrando um uso comercial para a mesma. A
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outra seria encontrar algum tratamento tipo rim (“kidney”) que possa extrair
nitrogênio ou de licores, ou de cavacos ou das cinzas da caldeira de
recuperação. Entretanto, acredito que ainda sequer temos muitas
informações e pesquisas sobre como fazer isso.
Alternativas práticas que os engenheiros que projetam caldeiras de
recuperação devem se preocupar seriam:
– Regulagem adequada da distribuição do ar de combustão, dividindo-o
em primário, secundário, terciário, quaternário e até outros “ários”
mais se for necessário;
– Controle absolutamente sofisticado e preciso do perfil de temperaturas
no interior da caldeira;
– Balanço baseado no melhor conhecimento disponível entre os teores
residuais de oxigênio e as temperaturas no exato ponto onde esse teor
de oxigênio tiver que ser controlado;
– Redução do teor de nitrogênio do licor, talvez obtendo algum sucesso
na própria evaporação do licor preto.
O controle das emissões de NOx é difícil e caro para fábricas
existentes. Já para as novas fábricas a serem instaladas, pode-se adquirir
caldeiras de recuperação de última geração tecnológica, com especificações
claras em relação a esse e outros poluentes.
A integração de diversas operações da fábrica também precisa ser
aperfeiçoada, tais como evaporação, destilação de condensados, queima de
GNCC, etc., etc. Como uma coisa afeta a outra, devem-se buscar as
condições de ótimo de forma integrada e não apenas com o foco em uma só
área.

O controle do NOx pode depender também do sistema de evaporação do licor
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No caso de empresas que tenham necessidade de abater NOx por
força legal para operar, existem poucas opções:
– Redução do teor de nitrogênio nos combustíveis;
– Lavagem dos gases ricos em NOx. Nesse caso, deve-se favorecer a
formação de NO2, pois esse gás é mais facilmente retido pela água do
que o NO.
– Uso de um redutor catalítico para converter o NO em N2. Isso requer
muito conhecimento técnico das condições para não se jogar dinheiro
fora. Os dois tipos de redutores mais usuais são: amônia e sulfito de
sódio. Há o perigo inclusive de ser um “tiro pela culatra”, se a amônia
for convertida em NOx, ou se o sulfito de sódio for transformado em
TRS ou SOx. A reação da amônia com o NO, como já lhes mostramos,
ocorre em uma faixa de temperatura muito estreita e próxima a
1.000ºC. As condições precisam ser extremamente controladas para
ocorrer sucesso técnico e ambiental.
Existem também grandes dificuldades para se controlar a teor de NOx
em caldeiras de biomassa e nos fornos de cal. Pode-se reduzir o teor de
nitrogênio na biomassa (por exemplo, não queimando folhas e ponteiros de
árvores que são materiais ricos nesse nutriente vital), etc. Também as
exigências por melhores controles de temperaturas e residuais de oxigênio
nos gases de combustão se aplicam.

=============================================
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MATERIAIS PARTICULADOS

Caldeira de recuperação em estado-da-arte tecnológico em fábrica de celulose,
operando com precipitadores eletrostáticos funcionando muito bem e com emissões
de particulados dentro dos valores estipulados pelas mais restritivas legislações

Até poucos anos atrás, os cuidados e restrições não eram tão severos
para as emissões de particulados através dos gases de exaustão das
chaminés. Havia pouca atenção e mesmo compromisso nas fábricas, que não
tinham escrúpulos em manter a operação mesmo em valores acima dos
parâmetros da licença de operação. Era comum se observar densas fumaças
brancas saindo das chaminés das caldeiras de recuperação. Outras vezes,
fumaças escuras denotando queima incompleta do combustível eram notadas
nas caldeiras de força – não havia, portanto tanta preocupação com essa
fuligem ou com os particulados químicos. Entretanto, as coisas mudaram.
Começando com o fato que a paciência das populações vizinhas já não é
mais a mesma. Não se toleram mais as partículas químicas e tampouco o
que os cidadãos chamam de carvãozinho. Há reclamos quando essas
partículas caem sobre suas casas, veículos, roupas e atrapalham a respiração
das crianças, idosos, etc.
Além disso, os materiais particulados viajam longas distâncias com as
plumas de fumaça, afetando uma enorme área ao redor da fábrica. Em
situações extremas, quando os precipitadores eletrostáticos estão com
problemas, a emissão de fumaça fica tão densa, que mais parece uma
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enorme nuvem branca daquelas conhecidas como “cumulus nimbus”. Nesse
caso, as partículas chegam até a serem pequenas pelotas químicas que são
arremessadas pelas chaminés. Um desastre que exige só uma ação: parar
imediatamente as operações até a completa solução de manutenção do
equipamento antipoluição. Melhor parar a fábrica por iniciativa própria,
comunicando o fato às autoridades competentes, do que ser paralisado pelos
fiscais ambientais com direito a multas, divulgação de reclamos pela mídia,
até mesmo com prisões de diretores por crimes ambientais.

Poluição por particulados por problemas em precipitadores eletrostáticos em
caldeiras de recuperação kraft

As antigas caldeiras e fornos de combustão já estão aposentados e
novas tecnologias foram introduzidas. A queima dos combustíveis foi
melhorada e o abatimento de particulados por mais eficientes sistemas foi
introduzido. Acredito que a responsabilidade ambiental dos gestores de
fábricas também melhorou muito. Em parte, isso tudo deve agradecer às
exigências das normas da série IS0 14000, que desenvolveram a disciplina e
a responsabilidade ambiental nos gestores e técnicos.
Partículas químicas ou orgânicas emitidas por fábricas de celulose são,
como não poderia deixar de ser, problemáticas tanto para a saúde das
pessoas como pelos danos que podem trazer ao patrimônio das mesmas.
Também prejudicam o meio ambiente, a fauna, a flora, os solos, etc.
Nas pessoas, causam problemas para a saúde, como doenças
respiratórias, oculares e alergias. Partículas estão associadas com tosse,
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chiado da voz, rouquidão, coriza, lacrimejamento, coceiras, entupimento
nasal, etc.
Existem diversos tipos de materiais particulados que são lançados nas
fumaças de nossas fábricas de celulose:







Partículas químicas de carbonato de cálcio e de cal virgem;
Partículas químicas de sulfato de sódio e carbonato de sódio;
Fuligem orgânica ou carvãozinho;
Cinzas minerais da queima da casca ou de madeira;
Cinzas da queima de carvão mineral;
Misturas aglomeradas dessas partículas com gotículas de água ácida
(umidade ácida das fumaças), causando um tipo de “smog = smoke+fog”.

A liberação de partículas para o ar atmosférico deve ser mantida a
níveis mínimos nos dias atuais. Isso em função das descobertas científicas de
que as partículas mais finas dessas poeiras acabam indo diretamente se
alojar nos pulmões, prejudicando-os de formas muitas vezes irreversíveis.
Isso acontece em casos de exposições permanentes e prolongadas, que
acontece com os trabalhadores e vizinhos das fábricas emissoras.
Até recentemente, a legislação se preocupava tão somente com o
chamado PM10 (partículas com diâmetro menor ou igual a 10 micrômetros).
O PM10 é inalável, mas as barreiras do nariz conseguem reter e bloquear a
entrada aos pulmões dessas partículas maiores. Entretanto, as partículas
superfinas, hoje denominadas de PM2,5 penetram nos pulmões e lá se alojam
nos alvéolos, prejudicando a respiração. São partículas que possuem
diâmetro inferior a 2,5 micrômetros. Elas são, portanto, parte do PM 10, mas
hoje precisam ser medidas em separado. Essas medições de PM 10 e PM2,5
são mais do que necessárias na avaliação da qualidade do ar atmosférico
pelas estações de monitoramento do ar.
A legislação para materiais particulados tem procurado o seguinte:







Redução dos níveis de emissões de particulados nas fontes estacionárias
de combustão;
Colocação de restrições, tanto em concentrações, como em cargas totais
emitidas por dia ou por tonelada de produto;
Colocação de restrições tanto para PM10 como para PM2,5;
Exigência de segurança e continuidade operacional dos equipamentos de
controle de particulados, garantindo-se isso com equipamentos com
câmaras de reserva ou com sobrecapacidade;
Exigência de maiores controles nas caldeiras de força a biomassa para
impedir queima irregular e lançamento de fuligem para a atmosfera;
Exigência de capacidade extra nos equipamentos de combustão,
impedindo-os de trabalhar acima da capacidade de projeto. Sabe-se que
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qualquer equipamento de queima, se trabalhar em sobrecarga, deverá
resultar em queima incompleta, por falta de ar, por falta de turbulência,
até mesmo por falta de tempo para que a combustão se complete.
Os objetivos, em muitos países, é a redução da emissão de
particulados para valores abaixo de 30 a 50 mg/Nm³ em caldeiras de
geração recente e em valores abaixo de 100 para caldeiras mais antigas.
Essas preocupações dos órgãos licenciadores são muito válidas, como
também o são as iniciativas proativas de diversos fabricantes de celulose,
que procuram operar suas fábricas com emissões até mesmo muito abaixo
do que é legislado.
Afinal, particulados perdidos são insumos, tais como carbonato de
cálcio, sulfato de sódio, carbono orgânico combustível, etc. São coisas boas
do processo que estão sendo jogadas fora como poluição aérea. Vejam só o
que as fábricas perdem como materiais particulados: sulfato de sódio,
carbonato de sódio, cloreto de sódio, sulfato de potássio, carbonato de
potássio, óxido de cálcio, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, carbonato
de magnésio, óxido de sódio, carbono orgânico, pó de madeira, cinzas
volantes da queima da biomassa madeira ou casca, etc.
Além desses compostos típicos de processo e que são perdidos como
particulados, temos ainda os denominados “materiais particulados
secundários”, que são formados pelas modificações físicas e químicas dessas
partículas. Por exemplo, as partículas de óxido de cálcio perdidas
primariamente podem reagir com a água do ar e formarem hidróxido de
cálcio ou cal hidratada. Essa cal hidratada pode reagir de novo com algum
gás ácido (ácido sulfúrico, p.e.) e formar sulfato de cálcio, etc., etc. Enfim,
existem inúmeras oportunidades de que as reações venham a continuar
ocorrendo, pois parte desses particulados são produtos químicos ativos e
reativos.
Os sais de cálcio e de sódio também se depositam sobre plantas e
solo, afetando pH e a salinidade dos mesmos. As plantas podem sofrer
toxicidade química e o solo pode, no longo prazo, sofrer alterações em seu
pH ou salinidade. O sódio tem o agravante de afetar as argilas, diminuindo
sua capacidade de retenção de nutrientes para as plantas.
Alguns gases químicos emitidos pelas chaminés também podem
alterar a composição dos particulados. São eles: SOx; NOx; NH 3; CH3; VOC’s
(Compostos Orgânicos Voláteis). Esses gases, junto com a umidade do ar de
exaustão, colaboram para outras reações com o fino material particulado.
São reações físico-químicas conhecidas como coagulação, nucleação,
adensamento, hidratação, aglomeração, etc. Com isso, formam-se partículas
irregulares e estranhas que ficam suspensas na neblina atmosférica.
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As emissões de material particulado por fábricas de celulose estão em
geral abaixo de 0,8 kg de material particulado total por tonelada de celulose
seca ao ar.
Admitindo-se uma caldeira de recuperação kraft que emita cerca de
7.000 Nm³ de ar de exaustão por tonelada de celulose e que tenha uma
concentração de materiais particulados na ordem de 50 mg/Nm³, isso
corresponderia a uma emissão específica de 0,35 kg de MP/adt polpa. Com
mesmo tipo de cálculos, podemos calcular as emissões específicas de
particulados da caldeira de força, do forno de cal, do incinerador dedicado de
gases e do tanque de dissolução de “smelt”. O somatório disso resultará nas
emissões totais de particulados via chaminés, o que é em geral legislado.
Entretanto, existem outros materiais particulados no processo, como o pó de
madeira (serragem que é levada pelo vento), poeira do solo e das ruas
devido ao trânsito de veículos, poeira química devido aos fortes ventos
batendo sobre depósitos a céu aberto de resíduos sólidos (lama de cal, dregs
e grits, etc.), etc.
As poeiras de madeira da área de preparação de cavacos podem ser
bastante problemáticas para a fábrica e para as pessoas. Elas podem ocorrer
com mais intensidade em função da forma como são movimentados os
cavacos e como são feitas as pilhas dos mesmos. Além de ser inconveniente
para as pessoas, esse pó de madeira se acumula em inúmeros pontos da
fábrica e se converte em risco permanente, pois pega fogo com facilidade.
Ainda que não existam restrições legais para esse tipo de poluente, os
gestores das fábricas têm a obrigação para minimizar a sua ocorrência: com
isso evitam danos ao patrimônio da empresa e à saúde das pessoas.

Pó de madeira contaminando a área da fábrica e se tornando um perigo e um risco
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Os precipitadores eletrostáticos são os melhores equipamentos de
controle e abatimento de particulados nas fontes estacionárias de
combustão. Eles funcionam carregando as partículas de cinzas com cargas
elétricas negativas, para depois retê-las em eletrodos de placas carregadas
positivamente. Há um sistema de batimento, destinado a separar essas
partículas dos eletrodos, e depois destiná-las ao reuso (cinza da caldeira de
recuperação e partículas do forno de cal), ou para outra destinação como
resíduo sólido (cinzas volantes da caldeira de biomassa enviadas para as
florestas como fertilizante mineral).
Deve-se garantir sobrecapacidade nos precipitadores para que os
mesmos possam operar em condições emergenciais sem prejuízos para a
qualidade do ar circunvizinho. Até mesmo uma câmara reserva pode ser
considerada (apesar de ser uma prevenção custosa) para os casos de muita
sensibilidade ambiental da localização da fábrica.
O monitoramento da emissão de material particulado pode ser feito
de três formas:


Monitoramento contínuo por medições na opacidade das fumaças nas
chaminés;



Monitoramento eventual por medições através de amostradores
isocinéticos tipo ”Hi Vol”, com chances de avaliar tanto PM10 como PM2,5;



Monitoramento da qualidade do ar ambiental através de estações
distribuídas na área de influência para os gases emitidos. Em geral, isso é
feito pela filtração continuada do ar atmosférico através de membranas de
porosidade pré-definida.

============================================
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COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS E EMISSÕES FUGITIVAS

Aterros de resíduos sólidos (esquerda) e estações de tratamento de efluentes
(direita)
Fontes importantes de poluentes aéreos

Existem muitos outros poluentes aéreos em menores volumes e
concentrações e que também são lançados à atmosfera pelas fábricas de
celulose. Costumam ser emissões químicas gasosas e também contendo
partículas. Podem também ocorrer como neblina. Alguns desses poluentes
são orgânicos, outros são inorgânicos. Muitos possuem odor marcantemente
característico, outros nem tanto. Em geral, a maioria deles faz parte de
compostos conhecidos pela sigla VOC’s (“Volatile Organic Compounds”). Há
ainda os que se enquadram como Poluentes Aéreos Perigosos (“HAP’s =
Hazardous Air Pollutants”, como definidos pela E.P.A. Environmental
Protection Agency norte-americana).
A maioria desses poluentes permanece dentro do perímetro da fábrica
e tem baixa mobilidade para se deslocar para maiores distâncias da fábrica.
Em geral, se aceita que eles ocorrem no máximo em um raio de 3 km da
fábrica emissora. Isso ocorre porque são emissões difusas, não existem
chaminés para lançar as mesmas. São gases que se volatilizam e se perdem
das pilhas de cavacos, de pilhas de casca, de lagoas de efluentes, de
canaletas de esgoto, dos depósitos de resíduos sólidos e de produtos
químicos, dos tanques de armazenamento de licores, dos apagadores de cal,
dos lodos orgânicos quando adensados, do aterro de resíduos industriais,
etc., etc.
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Além disso, alguns desses poluentes apresentam odor forte, como é o
caso das emissões fugitivas da lagoa de emergência da estação de
tratamento de efluentes, quando ocorre uma decomposição anaeróbica de
sua matéria orgânica. Outras vezes, têm um cheiro conhecido das pessoas,
como é o caso da emissão de ácido acético pela decomposição da madeira
dos cavacos estocados por longo período de tempo.
Algumas emissões fugitivas também são de gases do tipo TRS. Elas
ocorrem próximas a silos de alimentação do digestor, de tanques de licor, de
áreas onde ocorram condensados contaminados, nos transbordos de polpa,
na lavagem da massa, em canaletas de condensados, etc., etc.
Podemos colocar para vocês uma longa lista desses poluentes, entre
os quais se destacam:
HAP’s mais abundantes:


TRS: áreas da evaporação, digestor, lavagem da polpa, estação de
tratamento de efluentes, aterro de resíduos sólidos industriais;



Metano e Amônia: áreas da evaporação, estação de tratamento de
efluentes, aterro industrial;



Metanol: áreas do digestor, evaporação e deslignificação com oxigênio.

Outros VOC’s, HAP’s e emissões fugitivas características do processo
kraft estão a seguir relacionados:


Acetaldeído e Formaldeído (deslignificação com oxigênio);



Clorofórmio (branqueamento);



Benzeno (evaporação do licor);



Pinenos, terpenos e aldeídos (pátio de madeira);



Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (caldeiras)



Fenóis (evaporação do licor e pátio de madeira);



Monóxido de carbono (equipamentos de combustão);



Ácido

clorídrico

(equipamentos

de

combustão,

planta

química

e

branqueamento da celulose);


Ácido sulfúrico (equipamentos de combustão);



Terebintina (evaporação do licor e pátio de madeira);
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Álcoois diversos (evaporação do licor e pátio de madeira);



Etc.

Uma longa lista de poluentes menores está apresentada a seguir:
acetona, tolueno, xileno, clorometano, cumeno, cimeno, acroleína, estireno,
naftaleno, hidrocarbonetos halogenados, etanol, etil-benzeno, propanol,
metil etil cetona, etc., etc.

Pátio de madeira liberando algum tipo de constituinte das madeiras para o ar

A literatura nos relata que são gerados entre 50 a 200 gramas de
HAP’s por tonelada de celulose produzida. São quantidades que não podem
ser desprezadas em termos de impacto. A dificuldade maior é que estão
dispersas, espalhadas e até certo ponto “escondidas” pelo próprio processo.
Entretanto, isso não deve nos desestimular ou forçar acomodação. Pelo
contrário, deve ser um alavancador de inovação e de criatividade dentro das
fábricas. E de muito estudo e pesquisas também. Conto com isso.
Às vezes, a emissão aérea é inusitada e inadequada. É o caso da
neblina de efluentes lançada ao ar por torres de refrigeração de efluentes,
em geral do efluente bruto, sem tratamento algum. Trata-se de uma das
coisas mais sem sentido que ainda ocorre no setor, e não apenas no setor de
fabricação de celulose, mas na indústria como um geral. Como aceitar que
um efluente que precisa ser tratado para ser lançado ao rio possa ser emitido
a ar como neblina, isso ainda antes do tratamento?
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Algumas das inúmeras fontes emissoras de VOC’s e emissões fugitivas

Essa longa lista dos poluentes aéreos que ocorrem nas fábricas de
celulose kraft em geral passa despercebida para os técnicos das fábricas. Em
alguns países, como Canadá e Estados Unidos da América exige-se um
monitoramento dos HAP’s e existem critérios de emissão e limites de
presença no ar atmosférico para os mesmos. Isso se deve ao fato que muitos
deles são prejudiciais à saúde das pessoas mesmo em dosagens baixas,
quando a inalação é feita por longos períodos de tempo.
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Portanto amigos, devemos começar a focar mais os VOC’s e HAP’s,
passando a monitorar os mesmos de forma mais frequente. Com isso,
poderemos aprender formas de minorar sua geração e reduzir a liberação
para a atmosfera.
Existem diversas maneiras preventivas para se minimizar a geração
desses compostos. Elas se baseiam no conceito de produção mais limpa e de
ecoeficiência, que recomenda que os problemas sejam resolvidos em sua
origem, nos locais onde existem as liberações dos poluentes.
Sabemos que as principais áreas emissoras desses compostos são:


Áreas líquidas descobertas;



Poços e canaletas de efluentes e filtrados;



Derrames e transbordos;



Suspiros de tanques;



Descargas e alívios de vasos pressurizados;



Exaustores e ventiladores;



Apagador de cal;



Caustificadores;



Depósitos de resíduos sólidos;



Depósitos de produtos químicos;



Pilhas de cavacos e de casca;



Chaminés baixas secundárias;



“Hot-well” da evaporação;



Torres de refrigeração de efluentes;



Etc., etc.

A cada uma das fontes emissoras podemos desenvolver uma solução
tecnológica apropriada e inovativa. Em alguns casos, poderia ser o
encapsulamento/fechamento da fonte e tratamento do poluente. Outras
vezes, seria remodelar o conceito da operação e de procedimentos
operacionais inadequados. Muitas vezes, seria recolher os gases emitidos e
os encaminhar ao sistema de GNCD para tratamento via incineração.
Quando a fonte emissora for de maior porte, a solução é desenvolver
algum tratamento específico, tais como: lavador de gases, incinerador
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dedicado, coluna de absorção, condensador, oxidação química, eliminador de
neblina, torres de adsorção em carvão ativo, etc.
Em todas as situações, a ação deve ser precedida por estudos de
viabilidade, procurando se entender a físico-química envolvida, as
periculosidades, os riscos, a segurança operacional, etc., etc. As relações de
custo e benefício também devem ser valoradas, afinal elas estão embutidas
nos conceitos da ecoeficiência.
O fato mais evidente disso tudo é que as fábricas de celulose kraft não
podem mais deixar para segundo plano essas emissões secundárias. A
criatividade dos técnicos deve ser incentivada para a busca de soluções
ecoeficientes para a solução desses problemas, que em geral passeiam pela
nossa frente e não os vemos. Não considero difícil e acredito que a maior
parte das medidas mitigadoras é de baixo custo.
No caso dos aterros industriais, a situação pode ser um pouco mais
complexa, mas tudo depende da qualidade e concepção do aterro. Há formas
simples de encapsulamento das valas e coleta dos gases para incineração
posterior. Nesse caso, até mesmo um incinerador tipo “flare” pode ser
aceitável. Melhor se queimar esses compostos orgânicos e converter os
mesmos em SOx, CO2, NOx do que manter os mesmos nas formas orgânicas
mais perigosas como se encontram.
Na verdade, a concepção e engenharia dos aterros sanitários já
deveria se preocupar em mitigar e minimizar essas emissões. Infelizmente,
na maioria das vezes isso não ocorre, pois os engenheiros estão mais
preocupados em encontrar um local grande e com capacidade para receber
os resíduos por longo prazo. Já há uma preocupação grande com os
percolados, até por força legal. Deveria agora também haver mais atenção
com as emissões de compostos orgânicos voláteis e emissões fugitivas
nesses aterros. A iniciativa deveria ser do próprio setor e não ficar à espera
de mudanças da lei ambiental, que certamente virão a acontecer.
Essas considerações são válidas também para as estações de
compostagem de resíduos sólidos, onde obviamente também ocorrem
emissões de HAP’s e VOC’s.
A ecoeficiência nos ensina também que podemos minimizar bastante
esses problemas de percolação líquida e de emissões anaeróbicas em aterros
industriais quando produzimos nossos resíduos com mais altas consistências.
Aterrar e manusear resíduos mais secos confere inúmeras vantagens
ambientais e econômicas. Há uma enorme redução de massa de resíduos a
manusear, aterrar ou reciclar. A geração de percolados diminui e a
decomposição anaeróbica que libera TRS e metano também fica reduzida.
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Para reduzir a temperatura dos efluentes a ecoeficiência recomenda recuperar o
calor e não jogar calor e efluentes fora através das torres de refrigeração

Minha outra recomendação é começar a trabalhar para solucionar os
problemas dos casos mais críticos, frequentes e de maior periculosidade.
Uma das áreas onde ocorre isso é exatamente na ETE - Estação de
Tratamento de Efluentes. Ali temos as neblinas das torres de refrigeração do
efluente bruto e a contínua emissão mal-odorosa da lagoa de emergência,
que sempre é mantida com efluente orgânico contaminado, rico em fibras
que se depositam e assoreiam essa lagoa. Bastariam duas coisas muito
simples para melhorar essa situação: colocar um eliminador de neblinas para
a torre de refrigeração e nunca deixar efluente contaminado selando o fundo
da lagoa, substituindo-o por água recuperada ou por algum efluente bem
limpo que possa fazer esse papel (por exemplo, um filtrado limpo do
branqueamento, que antes de ser para lá enviado passasse por uma peneira
para remover fibras). Simples, barato efetivo e sustentável, concordam?
Além da ecoeficiência, também os conceitos da responsabilidade
social corporativa deverão ajudar a encontrar as soluções tecnologicamente
corretas, socialmente justas e ambientalmente aceitáveis para essas
emissões de HAP’s, VOC’s e emissões fugitivas nas fábricas de celulose kraft.
Acredito que devamos divulgar mais os exemplos de casos positivos que o
setor dispõe, para motivar que todas as empresas possam caminhar para
patamares ambientais de melhor qualidade.
Resumindo essa seção eu concluiria dizendo: a poluição aérea das
fábricas de celulose kraft está longe de ser apenas o seu odor e os materiais
particulados emitidos. Existem muitos outros poluentes que irão demandar
novas e continuadas ações por parte dos pesquisadores do setor para ajudar
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que as fábricas possam atingir cada vez melhores níveis de sustentabilidade.
Resolver o problema do odor é muito importante, não tenho dúvidas disso.
Entretanto, não se esqueçam de que não é o único, pode ser o mais
prioritário, mas a sua solução é só um passo a mais numa jornada de muitos
outros desafios.

=============================================
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EMISSÕES AÉREAS DE ÁCIDO SULFÚRICO

Já lhes contei que o SOx emitido pelos processos de combustão pode
ser convertido em ácido sulfúrico devido à presença de vapor d’água nos
gases de exaustão. Estudos mostram que aproximadamente 3% do SOx se
transformam em ácido sulfúrico. Isso representa algo como 30 gramas de
ácido sulfúrico por tonelada seca ao ar de polpa. Na verdade, para que o SOx
vire ácido sulfúrico ele deve conter SO3 em sua constituição. Existem íons
metálicos catalisadores que viabilizam essa conversão do SO2 em SO3. Por
exemplo, o óleo combustível pode possuir teores significativos de vanádio e
de óxidos de ferro e de manganês. Todos eles ajudam a que o SO 2 se
converta em SO3. Ainda que existam catalisadores, cerca de 95% do SOx
está presente como SO2 e apenas 5% como SO3.
A formação de SO3 depende muito do teor de enxofre no combustível,
da presença dos íons catalisadores e da temperatura no interior da fornalha.
Em geral, o SOx se forma quando a temperatura baixa na região dos superaquecedores (para cerca de 950ºC) e ela é favorável até a região dos
economizadores (cerca de 400ºC).
Algumas literaturas referem-se à formação de SO3 em função do teor
de enxofre do combustível, relatando que entre 0,7 a 1% do enxofre do
combustível pode se converter em SO3 e depois em H2SO4.
A eliminação do ácido sulfúrico dos gases de exaustão é muito difícil.
Em geral, as empresas apenas tomam o cuidado para que as fumaças
estejam bem quentes no topo das chaminés (acima de 150ºC) para evitar
que o ácido atinja seu ponto de gota e se converta em líquido, corroendo
ainda mais as chaminés.
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Uma das formas de se prevenir é pela escolha do combustível: com
menor teor de enxofre e sem a presença de íons de catálise. O abatimento
do ácido sulfúrico é ainda mais difícil, requer uso de lavadores de gases,
eliminadores de neblina, etc. Como os gases são ricos em gás carbônico,
NOx, etc., já sabemos que essa lavagem com soluções alcalinas demandaria
enormes quantidades de soda cáustica. Procura-se usar apenas água para
fazer essa lavagem, o que dá uma baixa eficiência de abatimento, entre 30 a
80%. O uso de solução alcalina é proibitivo.
As caldeiras de biomassa não geram tanto ácido sulfúrico porque o
teor de enxofre na madeira e na casca é relativamente baixo (entre 0,02 a
0,1%, base peso seco). Estão quase sempre em acordo com as exigências
legais nesse quesito, a menos que queimem também outro combustível
associado, como o óleo combustível. Os maiores problemas estão na queima
de carvão mineral, óleo combustível e licor preto.

A singeleza da Natureza em relação à emissão de poluentes aéreos

=============================================
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EMISSÕES AÉREAS DE ÁCIDO CLORÍDRICO

Todo processo de combustão que se valer de combustível contendo
íons cloreto ou derivados pode acabar contendo alguma quantidade de ácido
clorídrico em seus gases residuais de queima. A caldeira de recuperação
kraft queima um licor preto que tem definitivamente cloretos em sua
composição. Os cloretos se acumulam no sistema de recuperação em função
de sua presença na madeira e na composição da soda cáustica. Conforme a
origem e espécie de madeira, os teores de cloretos podem variar entre 300 a
1.500 ppm. Já no licor preto forte, a concentração de cloretos pode atingir
5.000 ppm ou mais. Em média, cerca de 1 a 1,5% dos íons cloreto do licor
preto podem ser convertidos em HCl e esse ácido ser liberado nos gases de
exaustão. Isso corresponde a uma geração de 70 a 150 gramas de ácido
clorídrico por tonelada seca ao ar de polpa.
A geração de HCl se dá de acordo com a seguinte reação:
4 NaCl + 2 SO2 + 2 H2O + O2

->

4 HCl + 2 Na2SO4

O restante do íon cloreto permanece nas cinzas da caldeira de
recuperação na forma de cloretos e para não se acumular demasiado,
costuma-se ou remover cinzas (purgas eventuais) ou se adotar um sistema
químico removedor de cloretos e potássio.
=============================================
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EMISSÕES AÉREAS CLORADAS

As emissões aéreas cloradas de fábricas de celulose kraft são de dois
tipos:
 As resultantes de perda de gases clorados do branqueamento e da
planta química de geração de dióxido de cloro;
 Os compostos orgânicos clorados do tipo POP’s (Poluentes Orgânicos
Persistentes), que se formam nos processos de combustão onde exista
a presença de íons cloretos e assemelhados. No caso específico, são
denominados de Dioxinas e Furanos originados de processos de
combustão.
Mesmo que a empresa tenha sistemas de lavagem dos gases clorados
do branqueamento e da planta química, sempre existe alguma liberação
desses gases para a atmosfera. O gás clorado predominante é o dióxido de
cloro, mas como esse é instável em função de pH e da sua enorme
reatividade, podem também aparecer outras formas cloradas como o caso do
próprio cloro gás.
Esses gases são problemáticos para a saúde das pessoas e para a
própria fábrica, devido sua alta corrosividade. É vital que as fábricas tenham
lavadores de gases com soluções alcalinas ou com outras formas mais
efetivas de abatimento, tais como:
 Abatimento dos gases clorados por coluna de limalha de ferro ou lã de
aço;
 Lavagem com solução de SO2 ou de sulfito de sódio.
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Em fábricas modernas e com sistemas de lavagem efetivos, as
emissões de gases clorados, expressas como ClO2, estão entre 0,05 a 0,10
kg/adt polpa nos gases do lavador de gases do branqueamento (em sua
saída) e entre 0,01 a 0,05 kg/adt polpa nos gases do lavador de gases da
planta química.
Entretanto, os poluentes que mais preocupam a sociedade nas
fábricas de celulose são as dioxinas e furanos. Primeiramente, as
preocupações com esses poluentes foram colocadas nas suas gerações no
branqueamento da celulose. Esse problema hídrico, que foi muito debatido
entre os anos 1.990 a 2.000, encontra-se hoje bem resolvido com os
branqueamentos com sequências ECF e ECF-Light. (Seqüências isentas de
cloro elementar). A atenção agora, em especial depois da Convenção de
Estocolmo sobre os POP’s em 2001, concentra-se sobre as dioxinas e furanos
gerados por fontes estacionárias de combustão, entre as quais as caldeiras e
o forno de cal.
Dibenzo Dioxinas e Dibenzo Furanos policlorados são poluentes
orgânicos que ocorrem em processos naturais e também em sistemas
industriais. A Natureza os produz de diversas maneiras e uma delas é pela
combustão de material orgânico contendo cloro. A ação do homem tem a
capacidade de aumentar muito essa geração; por isso a necessidade de
grandes esforços para minorar a geração nos processos industriais.
Dioxinas e furanos são estruturas aromáticas tricíclicas e cloradas,
com diferentes posicionamentos e de número de átomos de cloro fixados
nesse núcleo básico da molécula. A mais conhecida das dioxinas é a 2,3,7,8
TCDD (tetracloro dibenzo dioxina) e seu correspondente 2,3,7,8, TCDF
(tetracloro dibenzo furano). Em geral, todo o grupo de aproximadamente 20
dioxinas e furanos mais comuns são expressos em equivalência à 2,3,7,8
TCDD, valendo-se de fatores de equivalência tóxica.
Os processos de incineração do lixo, resíduos, plástico e combustíveis
que contenham cloro geram dioxinas e furanos. Um lixão sendo queimado
em uma grande cidade está gerando algum tipo de dioxinas e de furanos. As
queimas da madeira, da casca das árvores, do óleo combustível e do licor
preto kraft também geram dioxinas e furanos
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As dioxinas e furanos se formam até mesmo em simples incêndios florestais ou
domésticos e até em nossas lareiras e churrasqueiras

As dioxinas e furanos das combustões podem estar presentes nos
gases de exaustão ou nas cinzas, fuligens e resíduos da queima.
Apesar de natural, o processo de geração de dioxinas e furanos é
muito aumentado nas instalações industriais. Dessa forma, apesar do ser
humano conviver há milhares de anos com baixíssimas concentrações desses
poluentes, ele não tem capacidade de resistir tão bem a concentrações muito
elevadas, que são exatamente ampliadas pelas enormes demandas
energéticas do mundo atual. Concentrações elevadas desses poluentes
clorados podem trazer inúmeros problemas para a saúde das pessoas, ainda
mais se considerando que eles são muito persistentes na natureza (são de
dificílima degradabilidade). Essa persistência favorece a sua acumulação no
solo, em sedimentos de rios e nos tecidos das pessoas (fígado, pulmões,
rins, tecido adiposo, etc.). Com isso, potencializam seus efeitos nocivos e
tóxicos.
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As limitações e exigências de níveis máximos toleráveis estão muito
bem definidas hoje pela UNEP – United Nations Environmental Programme
em seu “Dioxin Toolkit” de 2005. Também as conclusões e recomendações
da Convenção de Estocolmo sobre os POP’s foram baseadas na melhor
ciência disponível na época (2001). Os grupos de estudo continuam a
monitorar e novas recomendações são esperadas para algum tempo mais.
Em relação à nossa indústria de celulose kraft, para a poluição aérea,
as recomendações do “tookit” da UNEP são as seguintes, expressas em ETT
(Equivalente Tóxico Total):
Caldeiras de biomassa:
o 0,07 a 0,2 µg ETT/adt polpa
o 50 µg ETT/tonelada de cinzas volantes ou de fundo de fornalha
Forno de cal:
o 0,07 µg ETT/tonelada de cal
Caldeiras de recuperação:
o 0,07 µg ETT/adt polpa
As caldeiras de recuperação de fábricas mais modernas de celulose
kraft, para as quais conheço a operação, têm mostrado valores bem
inferiores a essas limitações da UNEP, o que significa que o setor tem plenas
condições de atender a essas exigências. Entretanto, desconheço o
comportamento de fábricas mais antigas e com caldeiras de maior idade
tecnológica.
Caldeiras de recuperação em seu estado-da-arte são desenhadas para
destruírem os precursores das dioxinas e furanos nas zonas mais quentes da
caldeira, minimizando assim essa poluição. As emissões de diversas fábricas
que conheço têm variado entre 0,015 a 0,03 µg ETT/adt polpa, portanto,
enquadradas nas exigências da UNEP.
Em modernas caldeiras de força de leito fluidizado, a concentração de
dioxinas e furanos nos gases de exaustão variam entre 0,0015 a 0,02
ng/Nm3, o que também dá segurança nas operações.
Nas regiões frias da caldeira (entre os superaquecedores e o
economizador) pode haver alguma formação de dioxinas e furanos a partir
de precursores que não tenham sido destruídos na zona mais quente. Com
isso, podem ser arrastados e saírem nos gases ou serem incorporados nas
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cinzas. Quando os limites de dioxinas e furanos nas cinzas ultrapassarem os
limites estabelecidos pelo “toolkit” da UNEP ou pelas recomendações da
Convenção de Estocolmo, essas cinzas não devem ser utilizadas para
fertilização agrícola ou florestal, devendo ser aterradas como um resíduo
perigoso. Iremos discutir sobre isso em um de nossos próximos capítulos
desse livro virtual.
=============================================

A CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO KRAFT COMO FONTE
ESTACIONÁRIA DE EMISSÃO DE POLUENTES AÉREOS

Precipitadores eletrostáticos
Sem eles uma caldeira de recuperação não está completa nos dias atuais

A caldeira de recuperação é a principal fonte estacionária de emissões
atmosféricas em uma fábrica de celulose. Fonte estacionária é qualquer
instalação, equipamento ou processo natural ou artificial, disposta em local
fixo, e que liberta ou emite matéria ou energia para a atmosfera.
Praticamente 80 a 90% de todo TRS gerado na fábrica é emitido por
essa caldeira. Além disso, entre 60 a 70% do NOx e do SOx e do material
particulado também são emitidos pela caldeira de recuperação. A caldeira
também pode ser fonte importante de emissões de monóxido de carbono por
trabalhar em condições de baixo oxigênio residual em algumas de suas zonas
internas.
Apesar de seu enorme potencial para geração de gases poluentes de
mau odor ou gases ácidos, as caldeiras de recuperação modernas já são
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engenheiradas para também serem abatedores eficientes de emissões de
TRS, SOx, NOx e CO. Com isso, elas não precisam de lavadores de gases ou
outros sistemas para mudar os compostos de mau odor, apenas de
precipitadores eletrostáticos para reter poeiras e cinzas.
Eventualmente, em situações especiais de localização, o licor preto
pode sofrer uma oxidação prévia com oxigênio ou ar para ter seus
precursores de TRS convertidos em sulfatos e tiossulfatos. Com isso, existe
uma significativa redução de emissões de compostos de mau odor na queima
do mesmo. A oxidação do licor preto deve se feita preferencialmente com
oxigênio, para que não sobre um volume grande de nitrogênio do ar para ser
lançado por uma chaminé, já que invariavelmente estará contaminado com
gases mau odorosos.
Quando uma empresa é pressionada por problemas de emissões
aéreas, é bem provável que esteja na caldeira de recuperação os seus
problemas principais. Existe uma ampla variação em idades tecnológicas
para as caldeiras de recuperação existentes em nossa indústria, a nível
global. Existem tanto caldeiras no estado-da-arte tecnológico, desenhadas
para operar sem odor (“tipo odorless”), como temos ainda muitas caldeiras
primitivas, antigas, com baixa qualidade de manutenção, sobrecarregadas e
sobrevivendo à custa de prejuízos significativos para o ar atmosférico da
região onde se localizam. Por incrível que pareça, ainda existem caldeiras
que queimam licor a menos de 55% de sólidos secos, usando combustível
auxiliar para evitar que a chama se apague. Há também caldeiras com
evaporadores de contato direto, com tecnologias dos anos 60’s, até mesmo
fornos tipo Broby são encontrados. Na verdade, são situações inadequadas e
que resultam em emissões aéreas significativas. O setor de celulose e papel
deveria se mobilizar como um todo para auxiliar as empresas carentes a
solucionar esses problemas, já que a imagem de poluidor acaba sendo do
setor e não de uma ou outra empresa.
Existem razões de sobra para que as caldeiras de recuperação sejam
de fato as principais fontes de poluentes da fabricação de celulose:
 Elas queimam um licor preto que é um combustível pobre em calorias e
riquíssimo em cinzas (cerca de 50% do material seco do licor são
cinzas minerais);
 O combustível é úmido (entre 20 a 45% de umidade), rico em enxofre
(4 a 6% de enxofre base sólidos secos) e em nitrogênio (entre 0,05 a
0,2%);
 Trabalham em geral sobrecarregadas, pois as fábricas buscam
aumentar sua produção de forma contínua até que a caldeira, que é
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equipamento mais caro, fique no máximo de sua sobre-capacidade,
para aí sim, procurarem uma expansão de capacidade da caldeira e da
fábrica como um todo.
 Trabalham em geral com contínuos entupimentos devido a incrustações
de cinzas nas regiões internas da mesma, o que dificulta os fluxos de
gases e ares de combustão;
 Possuem uma delicada e frágil relação entre ambientes redutores e
oxidantes que possuem missões distintas: redução do sulfato de sódio
a sulfeto de sódio para recuperar a atividade do licor de cozimento; e
oxidação e queima da matéria orgânica do licor preto para gerar
energia. Também precisam manter em baixos níveis os gases de TRS
por oxidação e igualmente baixos os gases NOx e SOx, que não devem
ser oxidados.
 O grupo de poluentes SOx + NOx e o outro grupo CO + TRS
apresentam rotas de formação e destruição diferentes, o que faz com
que se torne muito difícil a gestão concomitante dessas emissões;
 Necessitam mostrar adequada eficiência térmica e rendimentos na
geração de calor para que possam ser considerados equipamentos
geradores de energia e não apenas recuperadores de elementos
minerais do licor.
As caldeiras mais modernas, de tecnologias “odorless” e
engenheiradas no século 21, são bem eficientes em sua eficiência térmica e
fazem um bom papel para destruir as emissões de TRS, SOx, NOx e CO. Elas
incorporam conceitos que dizem respeito não apenas às caldeiras em si,
como equipamentos de combustão, mas são otimizadas para operar de
forma a mais ambientalmente correta para os dias de hoje. Elas recebem
licor preto com consistências entre 75 a 80% de sólidos secos, trabalham
com temperaturas e pressões bem superiores às caldeiras do passado,
possuem excelente distribuição de seus fluxos de ar comburente para a
combustão (primário, secundário, terciário e quaternário), possuem
excelente automação e são operadas por pessoal altamente qualificado.
Possuem ainda softwares incorporados para contínuo monitoramento e
modelagem de performance, inclusive ambiental e de dispersão de suas
emissões.
Os principais objetivos, que são perseguidos em uma caldeira para se
transformá-la em eficiente recuperadora de licor, ótima geradora de energia
e com adequado desempenho ambiental, são os seguintes:

85

 Alimentação e combustão estabilizadas;
 Conhecimento técnico ímpar por parte dos operadores acerca das
variáveis críticas para maximização da eficiência de queima e
minimização da poluição aérea. Entre essas variáveis temos, por
exemplo: sulfidez, pH, temperatura e viscosidade do licor preto, etc.
 Licor preto com teor de sólidos secos sempre acima de 75%;
 Adequada aspersão do licor preto no interior da fornalha, de forma a
controlar o tamanho e o fluxo das gotículas de licor;
 Adequado posicionamento para a injeção dos GNCC de forma a se
conseguir máximos resultados energéticos e ambientais;
 Distribuição adequada e eficiente dos ares de combustão, procurando
dar a quantidade exata e suficiente a cada zona da caldeira em seu
perfil;
 Adequadas relações entre os diferentes ares de combustão, tanto em
suas proporções, como em relação aos sólidos secos do licor
(Nm³/tSS) (tSS = toneladas de sólidos secos);
 Eficiente mistura e turbilhonamento interno;
 Eficiente controle do residual de oxigênio e do teor de monóxido de
carbono, não apenas no final da chaminé, mas em cada zona da
caldeira;
 Absoluto controle da forma, altura e temperatura
incandescente de “smelt” no fundo da fornalha;

da

camada

 Adequada e contínua remoção do “smelt” ou fundente;
 Limpeza eficiente de portas, janelas, fornalha, etc., etc., evitando a
formação de blocos de pedras internos que possam entupir a mesma
em seu interior, dificultando os fluxos de gases e a mistura do licor
com os ares de combustão;
 Permanente controle das relações entre cloretos, potássio e sódio nas
cinzas minerais da caldeira para minimização das incrustações e
entupimentos;
 Eficientes, adequadas e permanentes manutenções elétrica, mecânica
e instrumental;
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 Modelagem e monitoramento contínuos, com sofisticados
instrumentais e de sistemas de gestão inteligentes;

níveis

 Contínua aplicação de balanços térmicos e mássicos disponibilizados
para que o operador possa entender as relações de causa/efeito de
suas ações;
 Etc.
Tudo isso tem permitido que as modernas caldeiras estejam
trabalhando com níveis de emissão bastante baixos (por exemplo, abaixo de
0,5 ppm de TRS a 8% de oxigênio residual). Também são baixas as
emissões de SOx, NOx e CO, como veremos em uma próxima seção desse
capítulo.
Toda a engenharia e o controle operacional são hoje orientados não
apenas para os aspectos produtivos, mas também e principalmente para os
níveis de emissões de poluentes aéreos. Vivemos um novo patamar de
desempenho nas caldeiras de recuperação. Valeu a pena ter vivenciado esse
desenvolvimento. Fico muito feliz com isso. Em especial para quem começou
a carreira profissional em fábricas com caldeiras de tecnologias do início dos
anos 70’s.
Reparem amigos, as caldeiras de recuperação só dispõem hoje de
precipitadores eletrostáticos para fazer o abatimento do tipo final-de-tubo
das emissões de particulados. Todos os outros poluentes são controlados
através da ecoeficiência, ou seja, impedindo que sejam gerados, ou
destruindo-os nas fontes onde são formados.
Também a emissão de particulados é mínima nos novos conceitos de
caldeiras de recuperação. Com licores e gases mais secos, com menores
quantidades de gases de exaustão por tonelada de sólidos secos, os
precipitadores eletrostáticos trabalham com melhor desempenho. Também
eles foram melhorados em suas tecnologias. Dessa forma, as caldeiras dessa
geração tecnológica conseguem trabalhar com níveis de material particulado
entre 30 a 50 mg/Nm³. Algo inimaginável há alguns anos atrás.
Também foram fantásticas as reduções do SOx, só devido aos
ajustes internos. Onde se atingiam no passado valores de 250 ppm, hoje
estão próximos a 30.
São todos ganhos tecnológicos e ambientais notáveis, conseguidos
graças à determinação dos engenheiros dos fabricantes de caldeiras, mas
com base exatamente nas informações das caldeiras sendo operadas pelos
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técnicos do setor. Muita pesquisa, criatividade e engenharia de primeira
qualidade nos oferecem hoje caldeiras bastantes ecoeficientes. Imaginem em
uns 20 anos mais, que belíssimos níveis atingiremos nesse ritmo de
desenvolvimento.
Os aspectos de dispersão dos gases de exaustão também mereceram
muita atenção. Hoje as chaminés das caldeiras de recuperação possuem
entre 120 a 150 metros de altura, conseguem furar as camadas de inversão
térmica e até mesmo as densas neblinas nos períodos de inverno. Para
garantir essa altura, as chaminés são construídas em concreto ou aço, com
diâmetros entre 5 a 10 metros. Além disso, a exaustão é feita com possantes
ventiladores que lançam os gases com velocidades acima de 20 m/s,
elevando ainda mais a altura útil dessas chaminés. A temperatura de saída
desses gases tem variado entre 150 a 165ºC para evitar a condensação de
gases ácidos que fluem na composição dos gases de exaustão.
=============================================

A CALDEIRA DE FORÇA AUXILIAR COMO FONTE ESTACIONÁRIA
DE EMISSÃO DE POLUENTES AÉREOS

A grande maioria das fábricas de celulose possui algum tipo de
caldeira auxiliar, em geral alimentada com biomassa combustível (casca de
árvores e/ou resíduos de madeira). Essas caldeiras também podem ser
alimentadas por outros tipos de combustíveis, bem como podem servir de
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incineradores de lodos do tratamento de efluentes ou de gases não
condensáveis.
Os principais poluentes aéreos emitidos por uma caldeira de força são
os seguintes:
 Particulados: cinzas volantes e fuligem de carvão;
 SOx: especialmente no caso de caldeiras queimando óleo com alto
teor de enxofre ou carvão mineral;
 NOx: resultante principalmente da queima do nitrogênio da
constituição do combustível (teor de nitrogênio da casca do eucalipto =
0,2 a 0,5% e da madeira = 0,10 a 0,25%);
 TRS: quando queimar GNCC;
 CO: resultante da queima incompleta por falta de tempo de residência
(caldeiras sobrecarregadas) ou de oxigênio residual insuficiente;
Em geral, essas caldeiras não precisam trabalhar com teores elevados
de oxigênio residual - na faixa de 2% já estaria suficiente para melhorar a
eficiência térmica. Por essa razão, as emissões de NOx podem ser mais bem
controladas. Entretanto, como nessas caldeiras não há um óxido de sódio
para absorver o SOx, as emissões de SOx podem ser altas, tudo dependendo
também do combustível e da queima ou não de GNCC na caldeira.
A performance térmica e ambiental das caldeiras de biomassa está
bastante relacionada à eficiente queima, da mesma forma que para o caso
da caldeira de recuperação. Recomenda-se trabalhar com caldeiras com
baixos teores de umidade, o que reduz a quantidade de ar de combustão e
de gases de exaustão. Com isso, menores quantidades de partículas serão
arrastadas e melhor será a qualidade das fumaças. Há fábricas que possuem
prensas para desaguar a casca e outras que possuem secadores para a
biomassa. Todos os estudos energéticos e ambientais comprovam que
quanto melhor for a qualidade da biomassa em teor de secos e em
homogeneidade e limpeza, melhores serão os resultados.
Quando a caldeira de força trabalha com múltiplos combustíveis
(biomassa, gases não condensáveis, metanol separado, “tall oil”, gás natural,
etc.) seu desempenho ambiental precisa ser reavaliado sob essa ótica nova.
Isso porque cada combustível tem potencial de gerações de poluentes
distintos (por exemplo, o metanol mal queimado pode gerar compostos
residuais perigosos à saúde, entre os quais o formaldeído).
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Depósito coberto de biomassa mostrando cavacos de casca e serragem de madeira

Nas proximidades das caldeiras de biomassa também existem VOC’s e
emissões aéreas da volatilização de compostos da madeira e da casca em
decomposição ou de suas reações de acidificação e aquecimento natural.
Também aqui os particulados podem ser muito bem controlados por
eficientes precipitadores eletrostáticos. Já caldeiras menores usam ciclones
multi-tubos, com menores eficiências. Há as que chegam a usar filtros de
manga para reter a fuligem. Tudo vai depender das pressões, parâmetros
legislados e compromisso ambiental da própria empresa.
=============================================
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O FORNO DE CAL COMO FONTE ESTACIONÁRIA GERADORA DE
POLUENTES AÉREOS

Até algumas décadas atrás, os fornos de cal eram considerados fontes
secundárias de emissões. Eles não tinham sofisticadas instrumentações e as
formas de controlar a poluição aérea eram rudimentares: lavadores de gases
e chaminés de baixa altura. Na maioria das vezes, sequer se monitoravam as
emissões.
Não demorou muito tempo para se descobrir o grande engano disso.
As comunidades vizinhas às fábricas eram as mais impactadas pelo forte
odor típico de situações de baixas ecoeficiências.
Com a melhoria no monitoramento e a aquisição de novos
conhecimentos, ele passou a merecer a atenção devida. Substanciais
mudanças tecnológicas passaram a ocorrer. Com isso, hoje o forno de cal é
um dos equipamentos mais estudados acerca de sua performance ambiental.
As principais emissões aéreas de um forno de cal são as seguintes:
TRS, NOx, SOx, CO e material particulado.
Uma operação ecoeficiente de um forno de cal visa entre outras coisas
ao seguinte:
 Alta eficiência operacional, com mínimas paradas, com manutenção da
qualidade da cal em níveis de excelência;
 Máxima eficiência energética, o que significa mínimo consumo de
energia/combustível por tonelada de cal queimada;
 Mínimo impacto ambiental.
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O forno de cal tem impacto relevante nas emissões aéreas e na
geração de resíduos sólidos. Já no que diz respeito à poluição hídrica, o forno
pode ter uma das melhores performances setoriais, pois não há nenhuma
razão para que haja um efluente nessa área da fábrica.
Recentemente, diversas tecnologias em sua concepção e operação
viabilizaram uma muito melhor qualidade ambiental aos fornos de cal. Entre
elas podemos destacar:
 Sistemas de lavagem mais eficientes para a lama de cal;
 Secagem da lama de cal em secador dedicado do tipo “flash dryer”,
sendo a lama secada não mais no interior do forno, o que prejudicava
sobremaneira sua eficiência térmica e ambiental;
 Precipitadores eletrostáticos para captura das partículas de carbonato
de cálcio dos gases residuais;
 Altas chaminés, ao mesmo nível das chaminés das caldeiras de
recuperação e de força, muitas vezes usando a mesma estrutura (entre
120 a 150 metros de altura);
 Temperaturas mais altas para liberação dos gases nas chaminés para
evitar formação de neblina;
 Queima de GNCC não mais no queimador principal do forno, mas em
queimador dedicado especialmente desenhado para esses tipos de
gases;
 Controle operacional com sofisticada automação.

Essas melhorias permitiram colocar o forno de cal em um novo
posicionamento no que se refere à sua produtividade, efetividade,
continuidade operacional, e geração de poluentes aéreos. As principais
variáveis que afetavam as emissões de TRS, SOx, NOx e CO foram
identificadas e passaram a ser controladas com rigor. Novos procedimentos e
especificações foram criados. Um novo mundo apareceu para transformar o
antigo “patinho feio” em um equipamento seguro e muito confiável em
termos ambientais.
Dessa forma, as seguintes recomendações têm sido oferecidas para
uma boa e adequada performance ambiental do forno de cal:
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 Não trabalhar com o forno sobrecarregado e mostrando gargalos
operacionais também nas áreas de apoio, como por exemplo, na
lavagem da lama de cal.
 Garantir excelente operação de lavagem e filtração da lama de cal para
remoção de praticamente todo sulfeto e álcali ativo residuais, evitando
assim que o íon sulfeto entre ao forno para se decompor em gás
sulfídrico e poluir o ar com seu fedor. Há inclusive alguns sistemas
operando com oxidação de lama de cal com oxigênio ou peróxido de
hidrogênio para conversão do residual de sulfeto em outro tipo de
radical inerte, como tiossulfato ou sulfato. A boa lavagem da lama
também exige excelente qualidade da cal virgem, com mínima
presença de contaminantes problemáticos à lavagem e filtração da
lama, tais como os sais de magnésio. Em muitos casos, usam-se
auxiliares de lavagem e de drenagem acelerada e outros para limpeza
dos filtros e lavadores, etc. Também, o líquido de lavagem da lama
deve ser isento de íon sulfeto e de álcali, e quando se utilizar algum
condensado, é mesmo possível se oxidá-lo previamente para
eliminação do íon sulfeto.
 Garantir excelente pré-secagem da lama de cal de forma a se obter
consistências acima de 80%. Isso pode ser mais facilmente conseguido
através de pré-secadores do tipo “flash dryer”, muito conhecidos como
LMD – “Lime Mud Dryer”. As lamas muito úmidas alimentadas ao forno
ocupariam espaço no mesmo para complementar sua secagem,
aumentando o fluxo de gases úmidos na saída do lado frio do forno.
Com isso, diminuiríamos a capacidade do forno para destruir os gases
de TRS e CO por oxidação térmica.
 Garantir excelente qualidade da lama de cal adentrando ao forno, em
relação
aos
seguintes
parâmetros
qualitativos:
umidade,
granulometria, residuais de álcali e de sulfeto, teor de impurezas
químicas, etc.
 Garantia de produção de uma cal virgem de excelente qualidade:
reatividade, porosidade, atividade e pureza. Com isso, ela reagirá bem
na caustificação do licor verde e não gerará uma lama de cal rica em
inertes e com baixa qualidade em suas especificações. Também o licor
verde deve ser bem filtrado para evitar que a lama de cal se enriqueça
em “dregs” e outras impurezas.
 Excelente eficiência energética, com mínimo consumo de energia por
tonelada de cal produzida.
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 Combustível de excelente qualidade e especificado para baixos teores
de enxofre e nitrogênio e alto poder calorífico.
 Continuidade e estabilidade operacional, eficiência e eficácia nas
operações, sem se esquecer da necessária confiabilidade.
 Manutenção adequada, menos entupimentos, menor formação de anéis
internos, etc.
 Quando for o caso, adequado e eficiente sistema de queima de gases
não condensáveis.
 Garantir um residual de oxigênio nos gases de exaustão entre 2,5 a
3,5% que permita melhor destruição do TRS formado, tanto devido ao
sulfeto da lama de cal, quanto ao gerado na queima dos GNCC. Esse é
um dos grandes desafios do forno de cal, pois o aumento do residual
de oxigênio para combater o TRS afeta a performance operacional do
mesmo. Os maiores fluxos de gases de exaustão sobrecarregam os
precipitadores eletrostáticos com excesso de material particulado
arrastado, reduzem a eficiência térmica do forno levando calor embora,
aumentam o consumo de combustível, etc. Quando se aumenta o teor
de oxigênio e de combustível sendo queimado, acaba-se aumentando
também a geração de SOx, NOx, material particulado, etc. Por outro
lado, quando o teor de oxigênio fica abaixo de 1,5%, temos grandes
chances de problemas de emissões de odor.
 Garantir perfil adequado de temperatura ao longo do comprimento do
forno de cal, desde a zona quente de alimentação de combustível até a
zona fria de saída dos gases de exaustão e de entrada da lama de cal.
Isso visa a oferecer condições para a combustão, calcinação e
decomposição do carbonato de cálcio em óxido de cálcio, destruição do
TRS e CO. A temperatura de calcinação deve estar acima de 900ºC e o
residual de oxigênio mantido na faixa de ótimo, o que varia de acordo
com a situação específica de cada forno. Quanto maior a temperatura
dos gases na saída dos gases de exaustão, melhor para a queima do
TRS e do CO. Isso é fundamentalmente dependente do teor de
umidade da lama de cal que entra por essa extremidade do forno.
 Especificar a cal virgem para reposição de perdas (“make up”) para
mínimos teores de sílica (SiO2 menor que 0,5%), óxido de magnésio
(MgO menor que 0,75%) e alumina (Al 2O3 menor que 0,5%).
 Garantir eficiente combustão, com bicos alimentadores de combustível
bem desenhados, operando em condições de ótimo, com eficiente
adição e mistura do ar de combustão, etc.
94

 Instalação de um sistema de coleta e destruição dos gases não
condensáveis e emissões fugitivas formadas nessa área de
caustificação e forno de cal. Sugere-se encapsulamento de tanques, de
caustificadores, de apagadores de cal, de depósitos de lama, que em
geral são a céu aberto, etc.
 Cuidados extras devem ser tomados em fornos de cal que queimem os
GNCC, já que se somam diversas novas dificuldades e surgem
problemas qualitativos nas operações e nos produtos gerados pelo
forno, a saber:
 Redução da cal útil da cal virgem em até 1,5%;
 Aumento do teor de sulfato de cálcio na cal virgem em até
2%;
 Maiores dificuldades na reatividade da cal virgem em
virtude da formação de uma camada de bloqueio pelo
sulfato de cálcio;
 Aumento nas emissões de SOx pelo forno;
 Variações no teor de oxigênio residual devido às
instabilidades de qualidade dos GNCC.
Existem algumas alternativas para tratamento tipo “final de tubo”
para a redução das emissões de odor nos fornos de cal. Dentre elas, podem
ser citadas as seguintes:
 Lavagem do gás de exaustão com solução alcalina (infelizmente, com
consumo exagerado de soda cáustica em função da elevada
concentração do CO2 liberado pelo forno, além de outros gases ácidos
como SOx, NOx, CO, etc.). Essa é uma alternativa de baixa eficiência,
pois não se pode usar o licor branco, sequer o licor oxidado, pois seria
uma fonte de sulfetos para esse sistema, com chances de acabarem
contaminando o sistema todo e aumentando a geração de TRS.
 Oxidação química do TRS com adição de oxidantes poderosos como o
dióxido de cloro ou ozônio.
 Oxidação da lama de cal ou do condensado de lavagem – tratamento
indireto para eliminar a causa da formação do TRS.
Enfim amigos, soluções tecnológicas e operacionais para abatimento
das emissões de TRS do forno de cal existem. Elas podem ser custosas em
termos de investimentos, ou corresponder a uma contínua purga de recursos
ao longo de toda a operação do forno. Por isso, recomendamos sempre estar
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atento às causas das emissões e atuar sobre elas. É bem menos custoso
operar o forno de forma ecoeficiente.
A dificuldade mais presente atualmente nos fornos de cal é o controle
das emissões de NOx e SOx. A absorção do SOx pela cal é de todas as
formas inadequada, pois prejudica a qualidade da cal virgem fabricada. Mais
uma vez, a solução está em reduzir a entrada de enxofre no forno, ou seja,
atuação focada na causa do problema.
Já em relação ao NOx não se tem tanto conhecimento de ações na
área do forno de cal. Recomenda-se trabalhar com combustíveis com
mínimos teores de nitrogênio. Como as temperaturas do forno de cal são
baixas para se formar o NOx térmico, as emissões do NOx são praticamente
originadas do nitrogênio dos combustíveis. É o caso dos GNCC, que podem
conter substâncias nitrogenadas, com altos teores de amônia.
=============================================
O TANQUE DE DISSOLUÇÃO DE “SMELT” COMO FONTE
ESTACIONÁRIA GERADORA DE POLUENTES AÉREOS

Pouca atenção se dava a essa fonte poluente até poucos anos atrás.
As emissões da caldeira de recuperação e do forno de cal eram tão elevadas,
que ninguém notava o quanto o tanque de dissolução do “smelt” emitia.
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Felizmente, técnicos eficientes e curiosos notaram o importância do mesmo
no processo de geração de odor e de particulados nas fábricas de celulose
kraft.
O tanque de dissolução do “smelt”, como o próprio nome diz, tem a
missão de receber o fundente que escoa para ele do fundo da fornalha da
caldeira de recuperação. Ali, em uma reação violenta, esse material em
estado de fusão é dissolvido em um filtrado fraco para se converter em licor
verde. Imaginem a força que está envolvida nisso, uma lava fundente e
incandescente caindo dentro de um líquido aquoso com temperatura de cerca
de uns 60ºC. Ocorrem explosões violentas e muitas reações químicas. As
emissões de vapor e de outras partículas aglomeradas por umidade são
enormes.
Até recentemente, a chaminé do tanque de dissolução do “smelt” era
de baixa altura. Sempre existiram lavadores de gases e até mesmo
destruidores de neblina para os gases por ali liberados. Para a lavagem dos
gases, recomenda-se uma solução alcalina de soda cáustica sem a presença
de íons sulfeto. Essa pode inclusive se constituir em uma das formas de se
repor soda cáustica no processo, fazendo parte do “make-up” da alcalinidade
via esse lavador de gases.
Apesar do tanque de “smelt” não ser um equipamento de combustão,
suas emissões podem ser significativas. A principal delas é exatamente o
TRS (no caso, o gás sulfídrico). Esse gás se forma pela reação do “smelt” rico
em sulfeto de sódio com o vapor d’água. Essa reação já ocorre quando o
“smelt” é fragmentado por jatos de vapor na bica de “smelt”.
Quando o “smelt” cair sobre a solução aquosa para se dissolver, se
essa for um condensado rico em grupos metoxilas derivados de lignina pode
ocorrer também a formação de mercaptanas.
Em geral, a saída do “smelt” é irregular, muitas vezes ocorrem
entupimentos das bicas por variadas razões. Com isso, os jatos de vapor
também atuam de forma irregular. A minimização das emissões de H 2S
começa por se domesticar essas operações industriais. Há primeiro que se
regularizarem os fluxos de saída do “smelt”, através melhor desenho das
canaletas. Também se consegue isso pelo melhor controle da forma e altura
da camada de “smelt” no fundo da fornalha da caldeira de recuperação. Com
isso, pode-se reduzir a quantidade de vapor para fragmentar o fluxo do
fundente, e isso tem reflexo sobre as emissões de compostos de odor.
Entretanto, mesmo com essas medidas, continua-se a formação de
compostos de odor; essas medidas minoram, mas não resolvem.
Outro problema desses gases são as gotículas de vapor d’água que se
formam e arrastam com elas sais minerais tais como sulfatos, carbonatos,
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óxidos, hidróxidos e sulfetos de sódio, potássio, etc. Forma-se uma espécie
de material particulado úmido e pastoso, que também tem gases de mau
odor incorporados nele. Quando as pessoas respiram essa neblina úmida e
fedorenta, logo se sentem importunadas e desconfortáveis.
Isso posto, fica óbvio que a lavagem desses gases deve ser muito
bem feita. São colocados eficientes lavadores, sistemas de retenção de
gotículas, etc.
A regularização das operações da caldeira de recuperação é também
vital. Se a caldeira tem operação instável, instáveis também serão os fluxos
e a operação do tanque de dissolução do fundente liberado pela caldeira.
Outra medida importante para minimização dos problemas dessa
fonte estacionária é o ponto de lançamento dos gases emitidos. Recomendase elevação desse ponto em chaminés tão altas quanto as da caldeira de
recuperação. Utilizam-se chaminés múltiplas para eliminação desses
poluentes, através de projetos que viabilizam a melhor dispersão dos
mesmos na atmosfera.
Em caldeiras mais modernas, o sistema de dissolução de “smelt”
sofreu avanços tecnológicos com criativos abatedores dessas neblinas e
condensação de todas as emissões, deixando de existir uma chaminé para
lançamento dessas emissões. Com isso, o tanque de dissolução de “smelt”
pode não mais existir como fonte de emissões atmosféricas em fábricas de
última geração tecnológica.

=============================================
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INCINERADORES DEDICADOS COMO FONTES ESTACIONÁRIAS
GERADORAS DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS

Apesar de não serem muito comuns, os incineradores dedicados
são boas alternativas para destruição de gases de mau odor. Mesmo que
sejam considerados equipamentos de reserva, quando estão em operação,
estão ajudando a evitar problemas de odor fétido para as comunidades
vizinhas.
Os incineradores dedicados costumam ser queimadores de reserva
para os GNCC, como já vimos. Sua operação gera como resultado um gás
residual de baixo odor, mas rico em SOx. Eles dependem de utilização de um
combustível auxiliar, que também deve ter baixos teores de enxofre e de
nitrogênio. Se isso não ocorrer, estaremos trocando o mau odor por
lançamento elevado de SOx, NOx e até mesmo de fuligem. Por isso, os
incineradores dedicados precisam estar também associados a um lavador de
gases para abatimento do SOx, NOx e particulados. Há definitivamente que
se tratarem esses gases, senão estaremos apenas mudando o nome dos
poluentes, continuando a poluir.
Quando a fumaça dos gases de exaustão desses incineradores for
limpa, ela pode ainda estar carregada de SOx. Isso viabiliza a absorção
desse SOx em solução alcalina, tendo como subprodutos o bissulfito e/ou
sulfito de sódio. Essa solução gerada pode ser usada para destruir gases
clorados nos lavadores de gases do branqueamento e da planta química. Ou
seja, a ecoeficiência permite que uma poluição seja usada para abater outra.
Os incineradores dedicados que operam como reserva para queima de
GNCC em relação a outro incinerador principal, exigem que sua operação
esteja interconectada e intertravada em relação a esse equipamento
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principal. Se por alguma razão, a operação desse combustor principal for
interrompida, o incinerador reserva deve entrar em operação o mais rápido
possível. E vice-versa.
Já mencionamos que existem muitos técnicos que se encantam por
queimadores tipo “flare”, muito comuns em refinarias de petróleo. Não
indicamos esse tipo de queimadores, pois sempre que tivermos esse tipo de
queima, acabamos lançando SOx direto na atmosfera.

Queimadores tipo “flare” – sua aplicação depende de cautela, mas podem ser úteis
em algumas situações – por exemplo: aterros industriais

=============================================
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GASES POLUENTES LIBERADOS PELAS ETE’S – ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO DE EFLUENTES

Efluentes são também fontes de poluição atmosférica

Raramente, os projetos de fábricas de celulose incluem sistemas de
monitoramento e controle de emissões atmosféricas geradas pelas estações
de tratamento de efluentes. Não sei se isso se deve a uma tentativa de
baratear custos de investimento, ou se é por completo desconhecimento do
impacto poluente dessa área industrial na atmosfera. Isso é comum em
todos os setores industriais, não apenas no setor de celulose e papel.
O bom senso sugere que comecemos pelo menos a implantar
estações de monitoramento das emissões fugitivas e dos VOC’s liberados por
essas áreas. Com isso, poderemos entender o grau de contribuição e as
possíveis maneiras para minimização dessas emissões poluentes ao ar.
A grande verdade é que existem muitas fontes secundárias de
emissões atmosféricas e de odor nas ETE’s. Estamos nomeando a seguir
algumas delas para vocês entenderem o porquê dessa área ser importante
no controle de emissões atmosféricas:
 Neblina de efluentes liberados pelas torres de refrigeração do efluente
bruto ou do efluente tratado;


Gases liberados pela decomposição anaeróbica de efluentes estocados
por longo tempo em lagoas de emergência assoreadas por fibras, lodos
e outros detritos orgânicos;

 Gases reduzidos liberados na decomposição do efluente na fase
anóxica do tratamento secundário biológico por lodo ativado;
 Gases liberados na lavagem e armazenamento de lodos;
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 Gases liberados por reações químicas em tanques de misturas de
efluentes de características muito distintas em termos de composição,
alcalinidade ou acidez, temperaturas, cargas orgânicas, etc.;
 Gases tóxicos estocados em áreas mortas, encapsulados dentro de
tubulações, tanques, etc. e que são liberados quando a estação deixa
de funcionar e essas áreas tomam contato com o ar atmosférico;
 Gases e neblinas liberadas nas movimentações turbulentas dos
efluentes.
Os principais compostos de poluição aérea das ETE’s são os seguintes:
o TRS – gás sulfídrico e mercaptanas;
o Metano e amônia (gases de decomposição anaeróbica);
o Gases clorados (cloro e dióxido de cloro) liberados pelos choques de
pH’s e de temperaturas sofridos pelo efluente do branqueamento
contendo residuais de compostos clorados ativos.
o Metanol (presentes nos condensados da evaporação enviados para a
ETE);
Além desses poluentes principais, temos uma longa lista de VOC’s e
emissões fugitivas que já comentamos em seção anterior desse capítulo.
Essa longa lista inclui: terpenos, aldeídos, álcoois, fenóis, ácidos resínicos,
pinenos, guaiacóis, ácidos graxos, etc., etc.
Em todos os pontos onde ocorrerem turbulências ou evaporações da
água dos efluentes, teremos alguma liberação de gases e de neblinas para a
atmosfera. Isso é absolutamente natural de acontecer, já que os efluentes
são quentes e ricos em muitas substâncias orgânicas que se volatilizam com
facilidade.
Em diversas fábricas, a maior fonte de odor (até mesmo insuportável,
em alguns casos) nessa área da ETE é a decomposição anaeróbica de
efluentes ricos em lodo que ficam estocados indefinidamente em lagoas,
sejam de emergência ou lagoas de acúmulo de poluentes de um passado não
muito ecoeficiente da empresa. Nas fábricas modernas, a maior fonte desses
poluentes é a lagoa de emergência, uma lagoa construída para receber
efluentes em situações emergenciais de alta contaminação hídrica ou de
parada de algum equipamento importante na ETE. Essa lagoa é recoberta
por mantas de impedimento à penetração do efluente no solo. Por essa
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razão, a lagoa não pode ficar vazia, pois uma camada de efluente deve ser
mantida para estabilizar essa manta no fundo da lagoa, impedindo que ela se
movimente devido à liberação de gases e de vapores do solo logo abaixo
dela. Em geral, mantem-se uma camada de efluentes de cerca de 30 a 50
centímetros para fazer essa “selagem”.
As lagoas de emergência recebem sempre efluentes de alta carga
orgânica, contendo lodos e fibras. Poucos se preocupam em trocar esse
lençol líquido por um efluente mais limpo. O resultado não poderia ser
diferente do óbvio. Como a lagoa raramente é usada como emergência, esse
líquido ricamente orgânico fica sendo oferecido às bactérias anaeróbicas
como alimento. Os principais microrganismos decompositores dessa matéria
orgânica são as bactérias degradadoras de sulfato e nitrato. Essas bactérias
retiram o oxigênio que precisam em seu metabolismo dos íons sulfato e
nitrato, reduzindo os mesmos a gás sulfídrico e amônia. Também são
liberados dessa decomposição o metano, ácido acético, mercaptanas, etc.
Essa mistura de gases tem péssimo odor, pior que o cheiro de esgoto cloacal
doméstico, pois a presença do H2S é mais acentuada. Esses gases
apresentam toxicidade, toxidez, corrosividade e agressividade.
Existem formas de se inibir a degradação anaeróbica usando
bloqueadores à ação dessas bactérias. Evita-se com isso a formação desses
compostos reduzidos de mau odor. Há tratamentos tais como o uso de
enzimas, ozônio e de peróxido de hidrogênio. Entretanto, são todos
atenuantes e representam custos para sempre.
A ecoeficiência nos ajuda a entender que a solução para isso é não
oferecer alimento a essas bactérias anaeróbicas. Ao invés de se gastar
indefinidamente com enzimas, ou outros inibidores, devemos mudar a forma
de atuação, tomando alguns cuidados operacionais e mitigadores, tais como:
 Manter a lagoa de emergência “selada” com um líquido limpo, um
filtrado de baixa carga orgânica e sem sólidos. Ou seja, o operador
deve sempre trocar o líquido sujo por um mais limpo – não há
necessidade de ser água limpa, pode ser água recuperada ou um
filtrado de último estágio do branqueamento, que antes passe por uma
peneira para remoção de fibras. Simples, basta apenas se construir a
tubulação adequada para levar esse líquido de lavagem e substituição
para a lagoa.
 Evitar manter líquidos frios ricamente orgânicos e com pH’s próximos
ao neutro estocados em tanques canaletas, poços, etc. Sempre lavar
isso com água mais limpa e menos orgânica.
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 Encapsular e colocar lavador de gases com solução alcalina para a área
de lavagem de lodos da ETE.
 Manter lodos em recipientes herméticos e não a céu descoberto
enquanto esperam o transporte para área de reciclagem ou aterro.
 Encapsular todas as áreas onde ocorre muita turbulência de efluentes
contaminados e que liberem altas concentrações de VOC’s e de
emissões fugitivas. Há que se auditar e pesquisar isso para eleição
dessas áreas. Os gases poluentes devem ser coletados e enviados ao
sistema de GNCD, por exemplo.
 Plantar árvores na forma de um jardim planejado para a área da ETE,
não para esconder a mesma, mas para favorecer a turbulência dos
ventos ajudando com isso na mistura e dispersão desses gases
liberados. Além disso, se ganha como recompensa uma embelezada
área paisagística na ETE.

Lodos encapsulados

Beleza, limpeza e ecoeficiência são vitais para nossas fábricas
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É também muito importante se dispor de uma estação de medição e
monitoramento do ar atmosférico na ETE. As fábricas modernas de produção
de celulose kraft possuem magníficas estações de tratamento de efluentes,
porém quase sempre focadas em tratar efluentes hídricos. Há pouca
preocupação em se monitorar a qualidade do ar nessa área da fábrica.
Como essas ETE’s costumam ser parte integrante nas visitas de pessoas da
comunidade, seria importante que elas fossem também monitoradas em
suas emissões atmosféricas. Ainda que seja uma fonte secundária, elas têm
seu papel importante na poluição do ar.
=============================================

ECOEFICIÊNCIA NA GESTÃO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS EM
FÁBRICAS EXISTENTES (“Existing Mills”)

A maioria das empresas já estabelecidas e em plena operação para
produção de celulose kraft costumam sempre passar por novas restrições em
termos de seus poluentes atmosféricos. Essas novas demandas costumam
ser originadas de pressões da lei, da mídia, de ONG’s ou até mesmo pelas
metas ambientais da empresa em relação ao seu sistema de gestão
ambiental. Independentemente se existem pressões ou não, as nossas
empresas precisam ter foco em seus impactos ambientais, buscando operar
com a melhor qualidade possível nesses quesitos. Dentre as metas
ambientais, sempre estarão presentes aquelas relacionadas à redução de
poluentes aéreos, tais como os gases de mau odor, as emissões de
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particulados, os gases de efeito estufa, os gases acidificadores da atmosfera,
etc., etc. Isso hoje extrapolou o que se chama de obrigação legal, e passou a
ser uma demanda das empresas na sua busca por operações sustentáveis.
A ecoeficiência pode muito bem ajudar a se conseguir sucesso nessa
minimização de impactos à qualidade do ar. Ela não se preocupa apenas em
oferecer sistemas para abatimento da poluição, mas sim em entender as
causas das emissões e controlar as mesmas nas suas causas raízes, na
origem de cada um dos problemas.
Apaixonado que sou pela gestão ecoeficiente de nossas fábricas, tomei
a liberdade de propor uma série de recomendações para elas de forma a que
possam operar mais ecoeficientemente, reduzindo seu impacto em relação à
poluição do ar atmosférico.
Espero que apreciem essa listagem de sugestões, que procurei dividir em
duas – Recomendações Gerais e Recomendações Tecnológicas.

Recomendação Geral 01: Implantar um amplo programa de ecoeficiência
energética na empresa. A simples redução da demanda energética para a
produção reduzirá a necessidade de se trabalhar com caldeiras e
equipamentos de combustão operando sobrecarregados, queimando muito
combustível, etc. Com isso, a poluição resultante dos processos de
combustão será diminuída.
Leiam nosso capítulo “Um Guia Referencial sobre Ecoeficiência
Energética para a Indústria de Papel e Celulose Kraft de Eucalipto no
Brasil” que pode ser obtido em:
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT19_EcoeficienciaEnerg.pdf
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Recomendação Geral 02: Elaborar detalhados balanços térmicos e materiais
para cada unidade grande geradora de poluentes aéreos. Esses balanços vão
permitir entender e conhecer melhor os principais gargalos e as limitações
produtivas dos processos, bem como as inter-relações entre importantes
variáveis operacionais e a geração de emissões poluentes ao ar.
Recomendação Geral 03: Identificar com clareza as melhores condições
operacionais para cada um dos equipamentos e sistemas poluentes da
fábrica. Buscar informações conversando com os operadores e tentando
avaliar os momentos em que a fábrica operou com boa produtividade e
menores impactos de poluição aérea.
Recomendação Geral 04: Identificar e resolver os problemas de gargalos
operacionais em equipamentos geradores de poluição, tais como caldeiras de
recuperação, forno de cal, caldeiras de biomassa, etc.
Recomendação Geral 05: Monitorar melhor os pontos de emissão de
poluentes, adequando e tornando mais confiáveis seus sistemas de medição.
Automatizar e ter medições online para os pontos críticos de emissões.
Recomendação Geral 06: Desenvolver procedimentos
rastreabilidade e modelagem para as emissões aéreas.

que

favoreçam

Recomendação Geral 07: Operar a fábrica com a máxima continuidade
operacional. Paradas e arranques de equipamentos chaves gerarão mais
poluição, fruto dessas instabilidades operacionais.
Recomendação Geral 08: Entender os balanços de materiais importantes
para poluição aérea, como: enxofre, cloretos, nitrogênio e carbono nos
sistemas; cinzas nas caldeiras; etc.
Recomendação Geral 09: Otimizar seus sistemas de tratamento de efluentes
e de resíduos sólidos, desenvolvendo especificações para os diversos setores
em relação ao que emitem. A poluição aérea é, em muitos casos, uma
consequência da gestão das outras formas de poluição.
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Recomendação Geral 10: Identificar oportunidades para melhor desempenho
operacional em todos os sistemas da fábrica.
Recomendação Geral 11: Visitar outras empresas referenciais para obter
mais informações sobre procedimentos e práticas operacionais e para
conhecer algumas soluções criativas aplicadas em problemas de poluição
atmosférica.
Recomendação Geral 12: Desenvolver procedimentos operacionais tipo
“melhores práticas” para melhoria de desempenho em produtividade e em
ecoeficiência.
Recomendação Geral 13: Criar ou otimizar as atividades da Comissão Interna
de Meio Ambiente para que ela possa colocar o tema de poluição aérea em
destaque junto aos tomadores de decisão da empresa.
Recomendação Geral 14: Obter constante “feedback” através do diálogo com
as partes interessadas, inclusive com os funcionários da fábrica.
Recomendação Geral 15: Motivar os líderes e os principais tomadores de
decisões na empresa para o processo de redução dos impactos ambientais,
fazendo-os parte integrante nas responsabilidades desse programa
ambiental.
Recomendação Geral 16: Capacitar os operadores, técnicos e engenheiros
não apenas em operar as fábricas para a produção, mas em fazer isso com a
máxima qualidade e responsabilidade socioambiental.
Recomendação Geral 17: Dar máxima prioridade aos temas ambientais.
Inclusive, parar a fábrica até a resolução de problemas críticos de poluição
causados por disfunções nos equipamentos. Se isso não for feito, se houver
uma gestão de concessões, sempre deixando os aspectos ambientais para o
futuro, será muito difícil convencer os operadores sobre a valoração da
gestão ambiental.
Recomendação Geral 18: Implantar redes de monitoramento da poluição do
ar, não apenas de odor, mas de particulados, fuligem, “fumaça preta”, etc.
108

Recomendação Geral 19: Enxergar os limites da legislação aplicável não
como limites de tolerância, mas sim como barreiras para se trabalhar bem
abaixo delas (“além das restrições legais”).
Recomendação Geral 20: Assumir responsabilidades, reconhecer os erros e
aprender com eles.
Recomendação Geral 21: Ser honesto e determinado. Dialogar, convencer,
argumentar, estudar, aprender e ousar.
Recomendação Geral 22: Ler com atenção tudo que lhes foi apresentado
nesse capítulo, procurando ver os pontos que possam ser de utilidade em
suas operações industriais. Ler ainda as dezenas de referências técnicas
sugeridas e que podem ser encontradas na web, nas revistas especializadas,
livros, etc.
Recomendação Geral 23: Trabalhar duro, com responsabilidade e
entusiasmo. Cobrar responsabilidade de si mesmo, de seus superiores e de
seus subordinados.
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As próximas recomendações são de ordem técnica, dizem respeito em
como as nossas decisões em gestão tecnológica podem minimizar os
problemas de emissões atmosféricas.
Recomendação Tecnológica 01: Definir a estratégia tecnológica de cada setor
emissor de poluentes atmosféricos. Planejar os futuros “upgrades”, novos
padrões e metas ambientais.
Recomendação Tecnológica 02: Entender claramente que equipamentos
chaves para emissões aéreas como evaporação do licor preto, caldeiras de
recuperação e de força e forno de cal não podem trabalhar sobrecarregados,
acima de sua capacidade sustentável de operações. É muito fácil a
identificação da tal de capacidade sustentável de operações. É exatamente
aquela em que a unidade desempenha muito bem em produtividade (ótimo
produtivo) sem desperdícios de energia e insumos e com mínimo impacto
ambiental. Basta analisar com cuidado e atenção os boletins de produção.
Recomendação Tecnológica 03: Melhorar a performance produtiva e
operacional de equipamentos grandes causadores de problemas de poluição
do ar. Investir em modernizações nessas áreas, em treinamentos,
automação, etc.
Recomendação Tecnológica 04: Aumentar a confiabilidade operacional,
desenvolvendo um plano operacional válido e comprometido.
Recomendação Tecnológica 05: Ter sistemas reservas onde se fizerem
necessários e manter os mesmos em condições de operação quando
requisitados.
Recomendação Tecnológica 06: Otimizar o desempenho operacional dos
seguintes equipamentos chaves no abatimento da poluição aérea: lavadores
de gases; destruidores de neblina; sistemas de coleta, manuseio e
incineração dos GNC; precipitadores eletrostáticos; ciclones; incineradores;
colunas de destilação; condensadores; filtros; etc.
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Recomendação Tecnológica 07: Instalar medidores online e confiáveis para
medir as principais fontes emissoras de TRS, SOx, NOx, oxigênio residual,
monóxido de carbono, opacidade das fumaças, etc.
Recomendação Tecnológica 08: Instalar estações de monitoramento da
qualidade do ar atmosférico (particulados, TRS, SOx e NOx) em pelo menos
4 localidades nas proximidades da fábrica.
Recomendação Tecnológica 09: Ter em mente que algumas medidas
operacionais simples em termos de especificações de materiais ou de
condições de operação podem ser bastante efetivas na redução das emissões
poluentes do ar. Alguns exemplos já conhecidos e debatidos estão
apresentados de novo a seguir (para consolidação de conceitos simples entre
operadores):
 Seleção do combustível com base no teor de enxofre, nitrogênio,
cinzas, poder calorífico e umidade;


Redução da sulfidez do licor de cozimento (por exemplo, de 38%
para 32% já se obtém bons resultados);

 Limpeza eficiente de equipamentos como
evaporadores,
condensador
de
superfície,
recuperação, forno de cal, etc.;

efeitos
caldeira

 Controle do oxigênio residual
combustão;

exaustão da

nos gases

de

dos
de

 Lavagem, filtração e secagem adequada da lama de cal;
 Qualidade da cal comprada para “make up” de cálcio;
 Eficiente manutenção mecânica, instrumental e elétrica dos
equipamentos chaves, como precipitadores eletrostáticos, forno
de cal, etc.
 Disponibilidade de sistemas reservas (por exemplo – câmara
extra ou sobrecapacidade nos precipitadores eletrostáticos para
garantir operações mesmo a baixa carga nas caldeiras e forno,
sem comprometer o ar ambiental);
 Condensação dos vapores e neblinas ricas em TRS ou carga
orgânica poluente;
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 Trabalhar com máximas consistências na lama de cal e licor preto
nos bicos da fornalha;
 Identificação de perdas de gases contaminados de importantes
equipamentos com potencial poluente, tais como: digestores
kraft, depuradores e lavadores de polpa, apagadores de cal e
caustificadores, poços e tanques de efluentes, etc., etc.
Encontrar essas perdas e resolvê-las - muitas são coisas típicas
de pequenas manutenções, tais como vazamentos de gaxetas,
flanges, válvulas, etc.
 Ajustes de temperaturas e pH’s para faixas seguras em filtrados,
licores, efluentes, águas de lavagem de gases, etc. Evitar com
isso a liberação de gases para a atmosfera, tais como TRS,
dióxido de cloro, etc.
Recomendação Tecnológica 10: Avaliar algumas mudanças tecnológicas
rápidas e simples e capazes de impactar de forma relevante na redução das
emissões atmosféricas. Exemplos:
 Oxidação do licor preto com oxigênio para conversão do íon
sulfeto em sulfato e/ou tiossulfato (mas não usar o ar
atmosférico). O uso do ar é prejudicial, pois libera todo seu
nitrogênio inerte como gás residual, em geral contaminado.
 Oxidação da lama de cal;
 Oxidação do condensado de lavagem da lama de cal;
 Redução da sulfidez para valores tão baixos como 10 a 15% pelo
uso de antraquinona como auxiliar de deslignificação;
 Instalação de um sistema separador de metanol para aliviar a
quantidade de GNC, bem como para oferecer uma alternativa de
combustível barato e eficiente;
 Otimização da coluna de destilação de condensados e do sistema
de gases não condensáveis, tanto os diluídos, como os
concentrados. Caso não disponham desses sistemas, adquiram
rapidamente um, mas de fornecedor confiável, tendo em vista a
periculosidade que oferecem.
 Instalação de lavadores de gases e destruidores de neblina;
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 Oxidação química de poluentes aéreos de mau odor, com dióxido
de cloro, em geral disponível nas fábricas, até mesmo como gás
residual em fluxos de filtrados e efluentes;
 Inibição biológica da decomposição anaeróbica nas estações de
tratamento de efluentes;
 Utilização de colunas empacotadas para absorção ou destruição
de gases de mau odor ou de alta periculosidade. É o caso de
colunas de lã de aço (para eliminar dióxido de cloro gasoso), ou
de carvão ativo ou mesmo de “dregs” (para adsorção de TRS).

Recomendação Tecnológica 11: Quando soluções simples ou modificações
processuais não forem suficientes, adquirir novas e mais modernas
tecnologias, como por exemplo: troca de lavadores de gases ou de ciclones
por precipitadores eletrostáticos, modernização da caldeira de recuperação,
etc. Entretanto, verificar com atenção a viabilidade técnica, ambiental e
econômica, valorizando adequadamente os ganhos e os custos. Fazer
avaliações globais e não apenas com foco tão somente na área da mudança.
Isso é necessário porque as fábricas de celulose são redes intrincadas de
inter-relações tecnológicas (e ambientais, também).
Por exemplo, na
compra de uma nova coluna de destilação de condensados, teremos
impactos em performances, custos e resultados em áreas como: tratamento
de efluentes, lavagem da polpa não-branqueada, evaporação do licor,
caldeira de recuperação, etc. É por isso mesmo que devemos sempre ter
avaliações globais para a fábrica, analisando todos os tipos de
interdependências.
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Bem amigos, essas são apenas algumas recomendações para a
construção de modelos mais efetivos de gestão ambiental, que possam levar
na direção da almejada sustentabilidade de nossas fábricas.
Como recomendação final para as fábricas já instaladas, eu deixo a
seguinte: estudem, estudem, estudem. Tentem aprender ao máximo sobre
os conceitos, as limitações e as oportunidades tecnológicas e gerenciais. Não
se precipitem para tomar decisões impensadas, elas podem custar muito a
todos e resultar em poucos ganhos ambientais. Por essa razão que acredito
nos livros, na ciência e na pesquisa tecnológica. Tudo que estou lhes
escrevendo nesse capítulo é o somatório de conhecimentos adquiridos nos
livros, artigos, conversas com especialistas e debates com meus pares nas
fábricas, bem como pela prática industrial que tive em meus mais de 40 anos
trabalhando para melhorar os aspectos ambientais e tecnológicos de nosso
setor.

=============================================
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ECOEFICIÊNCIA NA GESTÃO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS EM
PROJETOS DE NOVAS FÁBRICAS ESTADO-DA-ARTE
TECNOLÓGICO

A grande verdade dos fatos é que tivemos significativas evoluções
tecnológicas para minimização das emissões atmosféricas nas fábricas de
celulose kraft. Elas ocorreram tanto no desenho e engenharia dos
equipamentos de combate à poluição (como por exemplo, nos precipitadores
eletrostáticos), como também nos próprios conceitos operacionais do
processo kraft (caso da secagem da lama externamente ao forno de cal).
Ainda assim, com emissões poluentes bem mais baixas do que há
uma década, não se pode dizer que o problema das emissões aéreas esteja
resolvido. Nossas fábricas são grandes consumidoras de energia, de ares de
combustão, de combustíveis e possuem intrincados processos que, apesar de
seguros, podem ter restrições e mau funcionamento ocasional. Estamos
apenas começando a entender melhor acerca de muitas emissões menores,
mas igualmente importantes, como os HAP’s, emissões fugitivas, VOC’s, etc.
Essas emissões “pequenas” foram, por anos, desprezadas até mesmo pelas
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entidades licenciadoras e fiscalizadoras do setor.
Também há que se
aperfeiçoar ainda mais a segurança operacional em termos de evitar
ocasiões eventuais de perdas maiores de poluentes, em acidentes ambientais
ou por erros operacionais. Qualquer situação excepcional de alta incidência
de odor pode provocar um grande impacto para as comunidades vizinhas,
notícias na mídia, pressões pelos organismos controladores, descrédito da
opinião pública em relação ao empreendimento, etc., etc.
Em geral, as restrições aplicadas para as fábricas estado-da-arte são
bem mais severas que aquelas para fábricas existentes mais antigas em sua
idade tecnológica. Isso é perfeitamente lógico e compreensível. As novas
fábricas já podem corrigir problemas de poluição aérea no seu próprio
projeto. Além disso, possuem escalas de produção bem superiores às
fábricas existentes, o que lhes permite pagar os investimentos mais
facilmente pelos seus menores custos unitários de fabricação.

Estado-da-arte tecnológico: fábricas de celulose de mercado de eucalipto no Brasil
são reconhecidos exemplos da evolução tecnológica setorial

Para fins de visualização de cargas poluentes específicas para fábricas
estado-da-arte tecnológico, preparamos uma tabela para englobar os
diferentes poluentes aéreos. Nessa tabela, colocamos alguns dados
referenciais de fábricas que recentemente iniciaram operações, aquelas
consideradas no último estágio da evolução tecnológica.
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Tipo de Poluente

Enxofre Total
Reduzido + Oxidado

NOx Total
SOx Total
TRS Total
Particulados Totais
Fluxos de gases de
exaustão
Fluxos de gases de
exaustão
Fluxos de gases de
exaustão
Fluxos de gases de
exaustão
Demanda energética
primária da linha de
fibras
Demanda energética
líquida da linha de
fibras
NOx conforme calor
combustível
NOx conforme calor
combustível
NOx conforme calor
combustível
NOx conforme calor
combustível
Particulados
Monóxido de
carbono
VOC’s
VOC’s

Carga Poluente
Específica
(kg/adt polpa)

Localização

Toda a fábrica
(SOx+TRS, como
enxofre)
Toda a fábrica,
como NO2
Toda a fábrica,
como SO2
Toda a fábrica,
como enxofre
Toda a fábrica
Caldeira
de
recuperação
Forno de cal
Lavador de gases
branqueamento
Planta química

0,5 – 0,9
1,2 a 2,0
0,5 a 1,0
0,05 a 0,2
0,2 a 0,8
6.000 a 9.000
m³/adt
900 a 1.200
m³/adt
1.000 m³/adt
25 m³/adt

Linha de fibras

15 – 16 GJ/adt

Linha de fibras

12 GJ/adt

Caldeira de força
a carvão mineral
Caldeira de força
óleo combustível
Caldeira de força
a biomassa casca
Caldeira de força
a gás natural
Caldeiras de força
e de recuperação
Toda a fábrica
Caldeira
recuperação
Forno de cal

de

Carga Poluente
base calor
alimentado no
sistema de
combustão
(kg/MJ)

80 a 110 mg
NO2/MJ
80 a 110 mg
NO2/MJ
50 a 80 mg
NO2/MJ
30 a 60 mg
NO2/MJ
20 a 120 mg/MJ
1,5 a 2,5 kg
CO/adt
0,08 kg/adt
0,02 kg/adt
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A seguir, estamos apresentando alguns dados característicos para
algumas fontes estacionárias relevantes:
Caldeira de Recuperação:
TRS (concentração como H2S a 8% oxigênio residual) = 0,1 a 0,6 ppmv
TRS (como enxofre) = 0,04 a 0,15 kg/adt polpa
SOx (como SO2) = 0,2 a 0,5 kg/adt polpa
NOx (como NO2) = 0,6 a 1,4 kg/adt polpa
Particulados totais = 0,1 a 0,7 kg/adt polpa
Particulados PM2,5 = 0,02 a 0,08 kg/adt polpa
Particulados (concentração) = 30 a 100 mg/Nm³
Forno de cal:
TRS (concentração como H2S a 8% oxigênio residual) = 0,2 a 1,0 ppmv
TRS (como enxofre) = menor que 0,05 kg/adt polpa
SOx (como SO2 – com queima de GNCC) = 0,1 a 0,5 kg/adt polpa
SOx (como SO2 – sem queima de GNCC) = 0,003 a 0,03 kg/adt polpa
NOx (como NO2) = 0,1 a 0,6 kg/adt polpa
Particulados totais (com precipitador eletrostático) = 0,01 a 0,1 kg/adt polpa
Particulados totais (com lavador de gases) = 0,1 a 0,8 kg/adt polpa
Particulados totais (concentração) = 25 a 60 mg/Nm³
Caldeira de força a biomassa casca:
Enxofre total = 0,01 a 0,3 kg/adt polpa
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Tanque de dissolução de “smelt”:
TRS (como enxofre) = 0,15 a 1,2 gramas /toneladas de sólidos secos na
caldeira
Para operar próximos a esses níveis, as fábricas precisam:
 Implantação de tecnologias BAT’s (“Best Available Technologies”)
conforme as recomendações de entidades confiáveis em termos de
controle de poluição;
 Operação adequada e eficiente, dentro dos limites operacionais dos
seus sistemas;
 Compromisso da alta administração e dos gestores e operadores em
produzir com mínimo impacto ambiental;
 Sistemas de segurança para situações emergenciais, como paradas
súbitas de produção; acidentes devido a explosões, vendavais,
terremotos, etc.
Diversas entidades internacionais têm recomendado a adoção de
tecnologias consideradas estado-da-arte, ou entre as melhores tecnologias
disponíveis. Entre elas, podemos citar:
U.S.E.P.A. – Environmental Protection Agency – do Governo dos Estados
Unidos da América;
E.I.P.P.C. – European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau;
I.F.C. – International Finance Corporation, entidade do Banco Mundial que
apoia com financiamentos novos projetos de fábricas de celulose e papel,
mas que tenham excelentes tecnologias ambientais;
R.P.D.C. – Resource
Tasmania/Austrália;

Planning

and

Development

Commission

–

U.N.E.P. – United Nations Environment Programme;
U.N.I.D.O. – United Nations Industrial Development Organization.
As recomendações dessas entidades costumam receber atualizações
periódicas, na busca de um processo em contínuo aperfeiçoamento
tecnológico. Existe muito interesse dessas entidades, não apenas em
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garantir padrões estado-da-arte de produção, como também de não reduzir
a capacidade produtiva das novas fábricas. Os objetivos são para a
construção de fábricas com as melhores tecnologias para produção em níveis
de mínimos impactos ambientais. Essas fábricas devem ser rentáveis e
gerarem riquezas capazes de alavancar novos ganhos econômicos,
ambientais e sociais.
Vejam algumas das recomendações dessas entidades, que procurei
consolidar em uma lista de pouco mais de 20 sugestões de melhores
tecnologias disponíveis para produção de celulose kraft. Diversas dessas
sugestões já foram comentadas ao longo desse capítulo, mas vamos repetir
e ordená-las de forma que consolidem nos leitores a importância de cada
uma delas.
Recomendação BAT nº 01: Implantar tecnologias produtivas de mínimo
consumo específico de energia térmica ou elétrica, visto que as principais
emissões aéreas são originadas em caldeiras e fornos que queimam
combustíveis;
Recomendação BAT nº 02: Desenhar equipamentos de combustão que
tenham em sua concepção de projeto as caraterísticas de geometria, fluxos
de gases, distribuição de ares de combustão, dimensionamentos, perfil
térmico, eficiências, sistemas auxiliares, queimadores, etc. para mínima
geração de poluentes aéreos, em especial, TRS, NOx, SOx, CO e dioxinas e
furanos;
Recomendação BAT nº 03: Desenvolver mecanismos de controle que
permitam que os operadores possam operar equipamentos de combustão de
forma a minimizarem as concentrações de poluentes aéreos. Não é apenas o
“design” do equipamento que é importante, mas também: obedecimento a
procedimentos operacionais do tipo “melhores práticas”, qualificação dos
operadores, confiabilidade dos equipamentos de controle, responsabilidade
dos gestores, qualidade das manutenções, etc., etc.
Recomendação BAT nº 04: Trabalhar com combustíveis limpos (inclusive o
licor preto) que contenham baixos teores de enxofre, nitrogênio, cinzas
minerais, precursores de dioxinas e furanos, etc. Eles devem oferecer alta
eficiência térmica na combustão e gerarem mínimos resíduos. Para o caso de
caldeiras auxiliares são recomendados os seguintes combustíveis: casca de
árvores, gás natural, cavacos de madeira, óleo combustível de baixo teor de
enxofre.
120

Recomendação BAT nº 05: Utilização da melhor automação disponível para
efetivo controle operacional dos equipamentos de combustão e que geram
apreciáveis quantidades de poluentes;
Recomendação BAT nº 06: Modelar e engenheirar as chaminés para melhor
dispersão dos poluentes na atmosfera;
Recomendação BAT nº 07: Minimizar problemas de odor e de emissões de
VOC’s nas estações de tratamento de efluentes e nos aterros industriais.
Coletar e tratar principais poluentes dessas áreas.
Recomendação BAT nº 08: Reduzir perdas de particulados tanto em gases de
chaminés como aqueles levados pelo vento (serragem de pilhas de cavacos e
casca, transporte pneumático de materiais, pó de celulose, etc.);
Recomendação BAT nº 09: Utilizar precipitadores eletrostáticos de última
geração para controle de material particulado em caldeiras de recuperação,
de força e forno de cal;
Recomendação BAT nº 10: Utilizar lavadores de gás de última geração para
efetiva limpeza dos gases de exaustão de incineradores dedicados, tanques
de dissolução de “smelt”, etc.;
Recomendação BAT nº 11: Coletar e tratar emissões cloradas capazes de
causarem danos ambientais, tanto no branqueamento da polpa como na
planta química;
Recomendação BAT nº 12: Dispor de eficientes e seguros sistemas de coleta,
transporte e queima de gases não condensáveis, com sistema reserva para o
caso dos GNCC;
Recomendação BAT nº 13: Dispor de sistema de recuperação e queima
controlada do metanol gerado no sistema de condensados, alívio de
digestores, deslignificação com oxigênio, etc.
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Recomendação BAT nº 14: Controlar e monitorar os seguintes parâmetros
com as melhores tecnologias disponíveis e através de sistemas online:
oxigênio residual e monóxido de carbono em gases de exaustão; TRS, NOx,
SOx, opacidade das fumaças.
Recomendação BAT nº 15: Testar os poluentes por sistemas analíticos mais
precisos de forma a contra-checar de maneira rotineira os equipamentos de
controle online.
Recomendação BAT nº 16: Controlar efetivamente a consistência e o teor de
álcali e sulfeto residuais na lama de cal que alimentará o forno de cal.
Controlar efetivamente o teor de sólidos secos no licor preto alimentado na
caldeira. Em ambos os casos (lama e licor preto), objetivar valores próximos
ou superiores a 80% de sólidos secos.
Recomendação BAT nº 17: Inibir a formação de dioxinas e furanos nos
sistemas de combustão através do desenho apropriado dos mesmos,
garantindo as condições adequadas para a destruição de precursores. Essas
condições correspondem a: perfil de tempo e temperaturas em zonas
quentes da caldeira, oxigênio residual, fluxos de gases, limpeza dos
queimadores, tamanho das gotículas do combustível, teor de cloretos no
combustível, etc. Deve-se também evitar queimar combustíveis com alta
propensão à formação de dioxinas e furanos, tais como os lodos secundários
do tratamento de efluentes. Caso isso aconteça, devem-se ter tecnologias de
queima e monitoramento para garantir queima eficiente e sem problemas
com esse tipo de poluentes (dentro dos limites recomendados pelas
entidades internacionais para equipamentos de combustão).
Recomendação BAT nº 18: Identificar, quantificar, prevenir e tratar fontes
difusas de poluentes atmosféricos importantes, em especial do TRS e VOC’s
mais perigosos;
Recomendação BAT nº 19: Desenvolver e manter condições dentro da
fornalha da caldeira de recuperação para “lavagem interna” e absorção do
SOx gerado na queima do enxofre dos diversos combustíveis utilizados,
inclusive GNCC;
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Recomendação BAT nº 20: Resfriar e lavar os gases dos incineradores
dedicados usados para queimar GNCC;
Recomendação BAT nº 21: Sempre implantar modelos de caldeiras de
recuperação com tecnologias “odorless”. As fábricas estado-da-arte não
devem colocar em seu projeto caldeiras de recuperação com tecnologias
antigas, pois a caldeira é a principal fonte estacionária de emissões
atmosféricas da fábrica.
Recomendação BAT nº 22: Monitorar gases poluentes no ar atmosférico nas
proximidades e nas áreas de influência da fábrica;
Recomendação BAT nº 23: Estudar, apoiar pesquisas e acompanhar a
evolução tecnológica acerca de: processos de polpação com baixos teores de
enxofre (“low sulfur pulping”, processos com antraquinona, etc.), oxidação
do licor preto, biorefinarias para aliviar caldeiras de recuperação em sua
carga de sólidos, etc., etc.

=============================================
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa indústria de celulose já percorreu uma magnífica rota
tecnológica para minimizar sua poluição aérea. Entretanto, isso ainda não foi
suficiente para melhorar como queremos a imagem do setor. Tampouco
temos a certeza de que as emissões aéreas são problemas resolvidos.
Mesmo as mais sofisticadas plantas de produção de celulose kraft tiveram
recentemente alguns problemas de emissões de odor, importunando as
comunidades vizinhas e trazendo reflexos para todo o setor. É fácil entender
a posição da mídia: os repórteres ouvem os dirigentes dessas fábricas, que
afirmam que as fábricas são seguras e não vão gerar odor. Nem bem a
fábrica começa a operar e já temos ocasiões com ocorrência de forte odor.
Fica difícil manter credibilidade quando isso acontece. Ainda mais, quando
alguns dirigentes se auto-definem como sustentáveis. Há que se ter muito
cuidado com as palavras e com as ações operacionais.
A poluição do ar não se controla só com sofisticados equipamentos,
mas com investimentos continuados para incorporação de tecnologias,
qualificação de operadores, procedimentos e responsabilidade ambiental.
Também exige trabalho duro, árduo, constante de todos nas fábricas.
Sempre estarão sendo descobertos novos poluentes e novas fontes. O
dinamismo para quem trabalha com grandes massas de matérias-primas,
insumos e combustíveis é algo normal e que vai sempre trazer novas
demandas ao setor. Isso tenderá a acontecer com mais intensidade agora
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que surgem novas formas de se trabalhar com as biomassas vegetais, como
em biorefinarias, produção de biocombustíveis, etc.
A poluição do ar é algo de enorme custo para nossas fábricas. Na
verdade, poucas são as empresas que conhecem o valor exato dessa conta.
Isso ocorre porque muitos dos custos da poluição aérea não são computados
na conta poluição, acabam sendo lançados na conta do custo de produção,
como de energia, matérias-primas, etc. Há nas empresas muito mais foco
nos custos do controle da poluição, do que nos custos das perdas de
rendimentos, eficiências, insumos, etc.
Vejam quais os custos mais importantes da poluição aérea em nossas
fábricas:
 Custo do tratamento da poluição em si, por exemplo, com os
precipitadores eletrostáticos, lavadores de gases, etc.;
 Custo das medições e monitoramento ambiental;
 Custo das perdas químicas de cinzas, soda cáustica, enxofre, calor,
vapor d’água, etc.;
 Custos com as necessidades de paradas e ajustes de produção em
ocasiões de emissões poluentes elevadas;
 Custo com as perdas de produtividade para redução das emissões
aéreas em situações de equipamentos obsoletos;
 Custo da corrosão acelerada e da manutenção dos equipamentos;
 Custo com a saúde das pessoas;
 Custo com a perda de qualidade do solo e da vegetação (chuva ácida,
oxidação química, etc.);
 Custo dos procedimentos legais, demandas judiciais, licenciamentos,
etc.;
 Custo das multas e pagamentos por liberação de poluentes;
 Custos compensatórios a serem pagos para comunidades atingidas;
 Custos relativos à imagem da empresa, envolvendo despesas com
relações públicas, propaganda, uso da mídia paga, etc.;
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 Custos com as perdas do valor da marca dos produtos da empresa e
das suas ações nas bolsas de valores.
Temos ainda que evoluir bastante no item contabilidade ambiental das
poluições atmosféricas. Possuímos fábricas caras e sofisticadas, pagamos
altíssimos investimentos por elas. Entretanto, ainda nos falta uma visão clara
do tamanho dos custos ambientais com a poluição e seus reflexos. Esses
custos, que são altíssimos, impactam nosso negócio, mas eles podem ser
muito melhorados, se bem conhecidos e segregados. A ecoeficiência tem
como um de seus princípios e postulados fazer exatamente isso. Ajudar a
valorar a poluição, para que possamos melhor investir na sua prevenção e
mitigação.
Imaginem amigos, uma caldeira de recuperação perdendo por anos
enormes quantidades de material particulado, que nada mais são do que sais
de sódio e enxofre, suas principais matérias-primas!!! Essas perdas
impactam o meio ambiente, os custos de produção e afetam o humor e a
saúde das pessoas, inclusive dos seus dirigentes.
Nossa indústria já fez muito, mas pode fazer ainda mais. Ela pode
ajudar a desenvolver novas tecnologias, otimizar as tecnologias atuais, criar
novos meios de controle, reter mais as perdas no processo e principalmente
– desenvolver uma cultura de operação ecoeficiente. Estar em conformidade
com as restrições legais é vital, sem isso as fábricas sequer teriam licença
para operar. Entretanto, elas podem ir muito além, vocês concordam?
Eu gostaria muito que conseguíssemos criar uma necessidade vital em
todos que trabalham de nossa indústria, que pudesse inclusive permear para
seus lares. Seria algo como desenvolver uma cultura nas pessoas para evitar
o desperdício, para buscar um mundo melhor, mais bonito, mais justo e mais
honesto. Em resumo, um mundo mais ecoeficiente e sustentável. Em uma
visão de futuro, esse mundo talvez alcançasse aquilo que tanto dizemos que
queremos atingir – sustentabilidade.
A ecoeficiência sabe muito bem identificar processos, eficiências e
eficácias, bem como valorar os impactos ao meio ambiente em termos
físicos, bióticos e econômicos. Ela ajuda a entender as causas de nossos
problemas e oferece ferramentas para desenvolver soluções criativas e
inovadoras.
Sabemos que as tecnologias para nossas fábricas continuarão a ser
vitais para nossos negócios. Entretanto, elas por si só não são garantias de
sucesso. Elas dependerão das pessoas de nossas fábricas, às quais sugiro
manterem uma espécie de contínua obsessão em relação à melhoria
contínua nos aspectos ambientais. Essa cultura não precisa ser criada em
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função de pressões externas da legislação ou de outras partes interessadas.
Ela pode ser desenvolvida e mantida como cultura empresarial. Quem pode e
deve fazer isso são exatamente nossos dirigentes e gestores. A eles uma
recomendação: não fiquem reclamando do mundo, do rigor das leis e das
entidades ambientalistas que conflitam com seus interesses. Pelo contrário,
ofereçam seu otimismo e determinação como exemplos a todos em sua
empresa (e fora dela) para que possamos fazer de nossas fábricas aquelas
com que sempre sonhei: sem cheiro, sem particulados, sem barulho, com
mínimo consumo de água e com excelentes resultados empresariais
baseados em operações sustentáveis.

Sempre tive um enorme carinho e dedicação aos setores florestal e de
celulose e papel, desde que iniciei neles em 1967. Também sempre acreditei
que a inovação nos conceitos tecnológicos nos ajudará a melhorar muito na
busca da sonhada sustentabilidade. Essa é uma das minhas maiores crenças
e forças para continuar sonhando com e batalhando por um setor cada vez
melhor, mais sustentável e mais justo. Por essa razão, a ênfase que sempre
coloquei na ecoeficiência, na melhoria contínua, na educação de pessoas, na
quebra de paradigmas e na inovação tecnológica para esses setores. Já
escrevi e tenho falado muito sobre esses temas todos, sobre ecoeficiência e
sustentabilidade, desde a floresta até a reciclagem do papel. Também tenho
colocado diversos alertas para estimular mudanças; ou para reflexões, pelo
menos isso.
Minha meta sempre foi a de incentivar avanços setoriais, tanto na
forma de comportamento, atitude, gestão e tecnologias. A ecoeficiência é
uma excelente ferramenta para conseguir saltos de performances
operacionais, gerenciais, ambientais e energéticas.
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Não tenho dúvidas que o setor brasileiro de celulose e papel almeja
um futuro melhor, não apenas como negócio ou oportunidade econômica,
mas como um negócio inserido dentro de uma matriz de alta
sustentabilidade para a Sociedade e para a Natureza.
Por essa razão me esforcei muito para escrever mais um capítulo do
Eucalyptus Online Book que possa ajudar esse meu setor de celulose e
papel a atingir esse sonhado e desejado futuro melhor. Espero que o que
escrevi nesse capítulo sobre a gestão das emissões aéreas através dos
conceitos da ecoeficiência possa ser muito útil a vocês e ao nosso setor,
no Brasil ou fora dele.
Aguardem, há mais alguns poucos capítulos nessa série que estou
escrevendo sobre temas ambientais onde estão inseridos os eucaliptos,
agregando muita competitividade ao Brasil nessa cadeia produtiva da
celulose de mercado e do papel.
Um abraço a todos e muito obrigado
Celso Foelkel

Gestão ecoeficiente das emissões aéreas em nossas fábricas de celulose
Ajudando a construir no presente um futuro melhor para todos...
Um futuro melhor tanto nas fábricas do setor como para suas florestas, para as
comunidades e regiões vizinhas e para o meio ambiente...
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Divirtam-se a seguir com nossa biblioteca de artigos e referências de
literatura acerca das emissões aéreas em fábricas de celulose e papel.

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

REFERÊNCIAS DA LITERATURA E SUGESTÕES
PARA LEITURA

Emissões aéreas minimizadas...
A Natureza agradece...
Uma responsabilidade industrial com o Meio Ambiente e com a Sociedade...

129

Segue
uma
Biblioteca de
Livre Acesso Público
com
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Caso alguns dos endereços de URL se tenham obsoletado e não
abram mais, tente copiar o título do artigo em questão e buscar pelo mesmo
em algum tipo de ferramenta de busca eficiente como Google, Yahoo, Bing,
etc. Muitas vezes os endereços de URL são modificados ou o artigo pode
estar disponível também em outro website.
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Boa sorte e obrigado...
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