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Esse capítulo atual completa a série de capítulos que escrevemos
sobre os resíduos sólidos e a sua gestão nas fábricas de celulose kraft
branqueada de mercado e de papel (integradas) a partir do eucalipto.
Entretanto, pela amplitude que procuramos dar ao tema, nossos textos se
aplicam a quaisquer tipos de fábricas de celulose e papel, tendo apenas nos
eucaliptos o seu pano de fundo para a redação dos capítulos.
Minha intenção com esse capítulo foi focar o assunto resíduos sólidos
minerais com uma visão de ecoeficiência, tentando lhes mostrar as formas
de melhor aproveitar as oportunidades para prevenir e minimizar a geração
desses resíduos e depois encontrar alternativas para reciclagem dos
mesmos. Por toda a imensidão de abordagens que pode ser dada a esse
assunto, procurei me dedicar mais sobre conceitos que considero relevantes
e ao mesmo tempo, disponibilizar uma ampla literatura para que os
interessados possam ler e aprender muito sobre isso.
A busca contínua de melhores práticas e tecnologias em nossas
fábricas de celulose kraft branqueada de eucalipto em relação à redução de
suas emissões poluentes resultará na necessidade de se buscarem formas
inovadoras para minimizar os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida
dos nossos produtos. O que fazer com todos os resíduos gerados em nossas
fábricas de celulose e papel é muito claro para mim: “resíduo é um termo a
ser aposentado – a partir de agora tudo o que sobrar como residual nos
processos deve ser convertido em insumos para outras aplicações nas
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fábricas, florestas, culturas agrícolas e em outras cadeias produtivas
industriais (ou não industriais)”. Para que isso aconteça, há ainda que se
investir muito em novas pesquisas e em se assumirem compromissos fortes
por parte dos gestores e técnicos setoriais.
Gostaria de externar os meus mais
sinceros agradecimentos a
algumas entidades/organizações que me apoiaram com textos, materiais
técnicos, fotos e muito incentivo para a elaboração desse capítulo acerca de
resíduos minerais para nosso livro virtual sobre os eucaliptos. Sem essa
colaboração, nosso texto ficaria menos rico e as literaturas não seriam tão
abundantes para que vocês leitores pudessem descarregar para leitura.
São elas:


ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel;



TAPPI – Technical Association of the Pulp and Paper Industry;



Cia Suzano de Papel e Celulose;



International Paper do Brasil;
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Aldea/Chile;
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em ordem alfabética de primeiro nome, aquelas aos quais agradeço pelas
oportunidades de nossas conversas técnicas e pelos textos que escreveram
para aumentar a base do conhecimento tecnológico acerca dos resíduos
industriais no setor de celulose e papel:
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CONTEÚDO DO CAPÍTULO

Fonte da foto: International Paper do Brasil

–

CONCEITUANDO RESÍDUOS MINERAIS DO PROCESSO KRAFT

–

VALENDO-SE DOS CONCEITOS DA ECOEFICIÊNCIA PARA A GESTÃO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS MINERAIS

–

CARACTERIZANDO OS RESÍDUOS SÓLIDOS MINERAIS DAS FÁBRICAS DE
CELULOSE KRAFT

–

NOVAS CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS ACERCA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
MINERAIS DO PROCESSO KRAFT DE PRODUÇÃO DE CELULOSE

–

AS CINZAS DAS CALDEIRAS DE BIOMASSA

–

AS AREIAS DE CALDEIRAS DE LEITO FLUIDIZADO

–

O RESÍDUO LAMA DE CAL

–

O RESÍDUO CAL QUEIMADA
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–

OS RESÍDUOS “DREGS” E “GRITS”

–

AS CINZAS DA CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO
SESQUISULFATO ÁCIDO DE SÓDIO

–

O RESÍDUO LAMA DE BÁRIO DA PURIFICAÇÃO DA SALMOURA DA PLANTA
QUÍMICA

–

O RESÍDUO CINZAS DA CALDEIRA DE CARVÃO MINERAL

–

ALTERNATIVAS E ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS PARA A GESTÃO
INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA FABRICAÇÃO DE CELULOSE
KRAFT

–

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS MINERAIS COMO COMBUSTÍVEIS

–

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS MINERAIS COMO CARVÃO ATIVO (OU PARA
SUA FABRICAÇÃO)

–

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS MINERAIS PARA NEUTRALIZAÇÃO DE ÁGUAS
ÁCIDAS

–

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS MINERAIS PARA COBERTURA DE ATERROS,
ÁREAS MINERADAS E TERRENOS ERODIDOS

–

UTILIZAÇÃO
ESTRADAS

–

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS MINERAIS PARA FABRICAÇÃO DE PAPEL

–

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS MINERAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

–

UTILIZAÇÃO AGROFLORESTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS MINERAIS –
DISPOSIÇÃO EM SOLOS FLORESTAIS E AGRÍCOLAS

–

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O USO AGRÍCOLA E FLORESTAL DE
ALGUNS RESÍDUOS SÓLIDOS MINERAIS DA FABRICAÇÃO DE CELULOSE
KRAFT

–

CONSIDERAÇÕES FINAIS

–

REFERÊNCIAS DA LITERATURA E SUGESTÕES PARA LEITURA

DE

RESÍDUOS

MINERAIS

PARA

E

O

RESÍDUO

PAVIMENTAÇÃO

DE
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CONCEITUANDO RESÍDUOS MINERAIS DO PROCESSO KRAFT

Resíduos sólidos minerais – mais do que um tratamento ou uma disposição final
– além de minimizar a geração a oportunidade está em se encontrar inovadoras
utilizações para eles

As fábricas de celulose e papel são grandes geradoras de resíduos
sólidos, quer seja de origem orgânica ou inorgânica (ou mineral). Essa
geração tem sido proporcionalmente aumentada em função dos fechamentos
de circuitos nas fábricas e a busca pela resolução dos problemas das
poluições hídricas e aéreas do setor. Com essas medidas, uma grande parte
da poluição que antes saia na forma de poluentes aéreos (poeiras e
partículas) ou de poluentes hídricos (matéria orgânica dissolvida em
efluentes e partículas/fibras suspensas) tem sido desviada para a forma de
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resíduos sólidos. Esses são mais fáceis de serem manuseados, dispostos e
gerenciados, o que favorece a ecoeficiência nas operações.
A geração de resíduos sólidos depende muito do conceito e idade
tecnológica da fábrica e dos insumos utilizados nas operações.
Evidentemente, como não poderia deixar de ser, depende também do
cuidado e da responsabilidade dos operadores e gestores em relação aos
aspectos ambientais, dentre os quais a geração de resíduos sólidos.
Fábricas modernas e estado-da-arte geram proporcionalmente
menores quantidades de resíduos por tonelada de celulose ou papel
produzida. Por exemplo, se a opção tecnológica for por caldeiras de
biomassa, que geram uma energia verde e renovável, a geração de resíduos
sólidos pode aumentar em função da formação de cinzas de biomassa, um
resíduo sólido mineral que sobra da queima da biomassa. Se a biomassa for
preferencialmente casca das toras das árvores, essa geração será
significativamente maior do que se a queima fosse só de cavacos de
madeira. Isso porque a casca possui teores de cinzas que podem ser entre 5
a 10 vezes maiores do que os da madeira. Caso a fonte energética seja o
carvão mineral, essa quantidade de cinzas pode ser ainda muito maior (entre
50 a 100 kg de cinzas por tonelada de celulose produzida). Isso se deve aos
elevadíssimos teores de cinzas dos carvões minerais brasileiros (entre 25 a
35%). Por outro lado, se o combustível da caldeira de força for o óleo
combustível ou o gás natural, a geração de resíduos sólidos nessa fonte será
mínima. Portanto, existe enorme diversidade nos desenhos e opções
tecnológicas em nossas fábricas, o que leva a gerações muito diferenciadas
em tipos e quantidades de resíduos sólidos.
Entretanto, alguns resíduos sólidos são comuns em todas as fábricas
kraft, tais como a lama de cal, o “dregs” e o “grits” e os lodos das estações
de tratamento de águas e efluentes. Ainda, existem alguns resíduos que
podem aparecer em algumas fábricas e em outras não, tais como: lama de
bário, areia da caldeira de leito fluidizado, sesquisulfato ácido de sódio, cinza
da caldeira de biomassa, etc.
Grosseiramente, podemos separar os resíduos de uma fábrica de
celulose em três tipos:
 Resíduos sólidos orgânicos: lodos industriais, casca suja e resíduos
orgânicos gerados pelas pessoas (lixo orgânico);
 Resíduos sólidos inorgânicos ou minerais: cinzas, “dregs”, “grits”, lama
de cal, cal virgem, sesquisulfato de sódio, lama de bário, areia da
caldeira de leito fluidizado, etc.
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 Resíduos perigosos: resíduos de óleos e graxas, resíduos radioativos,
substâncias altamente corrosivas ou tóxicas, etc. As quantidades de
resíduos perigosos são muito baixas, entre 0,05 a 0,15 kg/tonelada
seca ao ar de celulose. Ainda assim, são grandes quantidades
acumuladas anualmente em função da escala de produção das
fábricas. Eles demandam um plano especial de gestão, armazenamento
e disposição como parte das responsabilidades da empresa com os
órgãos de controle ambiental.
As quantidades geradas para os resíduos sólidos industriais são
definitivamente impressionantes no setor de celulose e papel. Uma fábrica de
celulose kraft com tratamento biológico a nível secundário para seus
efluentes e com uma caldeira de biomassa em nível de caldeira auxiliar pode
gerar entre 20 a 90 kg de resíduos minerais base seca por tonelada de
celulose produzida e entre 10 a 30 kg de resíduos orgânicos base seca pela
mesma tonelada de celulose. Se essa fábrica tiver um tratamento terciário
para seus efluentes e utilizar-se de floculação com sulfato de alumínio, essa
quantidade de lodos pode aumentar em mais 10 a 20 kg base seca por
tonelada de celulose. As mais modernas fábricas de celulose kraft, as de
última geração tecnológica, estão mostrando gerações totais de resíduos
sólidos entre 40 a 70 kg secos/adt de celulose (adt = air dry ton – tonelada
seca ao ar). Isso corresponde, nessas modernas fábricas, a cerca de 70 a
120 kg nas umidades tais quais gerados por tonelada de celulose produzida.
Lembrem-se amigos, todos esses resíduos são retirados com alguma
umidade e em muitos casos, são estocados a céu aberto, o que pode
representar um grande umedecimento dos mesmos pelas chuvas (ou até
mesmo pelas águas de lavagem de pisos nas fábricas). Considerando que, à
exceção das cinzas das caldeiras (quando retiradas secas), os resíduos
sólidos podem conter entre 20 a 80% de umidade, essa geração de resíduos
sólidos em nossas muitas fábricas pode facilmente atingir valores para
resíduos minerais entre 35 a 130 kg/adt de celulose e de 30 a 100 kg/adt
para resíduos orgânicos. Ou seja, algo entre 70 a 230 kg/adt de resíduos
totais, nas umidades quando gerados. Algo que precisa ser muito bem
gerenciado e trabalhado nas fábricas, até mesmo para não se ter uma
fábrica de celulose kraft e ao mesmo tempo uma fábrica de resíduos sólidos.
A grande geração de resíduos sólidos nas nossas fábricas tem
acordado nossos gestores, pois essas enormes quantidades chamam a
atenção em função de alguns fatores importantes nos negócios:
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 Representam perdas de insumos: cascas, fibras, restos de madeira,
restos de cal, resíduos de cinzas da caldeira de recuperação do licor
preto, etc.
 Representam custos elevados de manuseio, estocagem, disposição e
mesmo para reciclagem;
 Representam um grande passivo ambiental a ser gerenciado para
sempre;
 Representam
potencialmente
minimizados na sua geração;

oportunidades

para

que

sejam

 Representam disponibilidades seguras, baratas e constantes de
insumos a mercados interessados em adquirir os mesmos (reciclagem
externa);
 Representam oportunidades de novas formas de gerenciamento dos
mesmos, de forma a garantir especificações, segurança e qualidade
aos clientes desses resíduos.
Uma tendência interessante que vem sendo desenvolvida ao longo da
rede de valor do eucalipto tem sido a maior integração entre os atores pela
utilização de resíduos industriais. Um exemplo, dentre os muitos existentes:
as fábricas de celulose têm sido grandes consumidoras da biomassa residual
das serrarias e das fábricas de móveis, aproveitando esses resíduos de
madeira para a geração de energia em caldeiras de biomassa. As cinzas
resultantes dessa queima têm sido devolvidas ao solo florestal, retornando
nutrientes exportados pelas árvores quando essas foram colhidas. Há muitos
outros exemplos mais, envolvendo lodos, lamas de cal, “dregs” e “grits”, etc.
Serão discutidos mais adiante ao longo desse capítulo.
De acordo com a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas –
são considerados resíduos sólidos industriais todos os desperdícios ou perdas
do processo fabril que se encontram em estado sólido e semi-sólido,
incluindo-se os lodos das estações de tratamento de águas e efluentes.
Incluem-se também nessa classificação, quaisquer líquidos pastosos, cujas
características os impeçam de serem considerados efluentes a tratar na ETE
(Estação de Tratamento de Efluentes). Nessa situação, podem-se até mesmo
encontrar suspensões de lodos diluídos a cerca de 1 a 3% de consistência,
em fábricas que não dispõem de prensas ou centrífugas para desaguá-los.
A principal das normas sobre resíduos da ABNT é aquela que classifica
os resíduos sólidos industriais: “NBR 10.004 – Resíduos Sólidos –
Classificação”. Essa norma visa a separar os resíduos conforme os seus
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riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, indicando formas de
manuseio e gestão a cada tipo, conforme a classificação.
De uma maneira bem simplificada, os resíduos sólidos no Brasil são
separados em 3 grupos:
Resíduos
Resíduos
Resíduos
Resíduos

Classe I – Resíduos Perigosos
classe II – Resíduos Não Perigosos (com duas sub-divisões)
Classe IIA – Não Inertes
Classe IIB - Inertes

Os resíduos perigosos (isolados ou misturados) são aqueles que, por
suas características específicas, podem significar riscos graves à saúde
pública e dos ecossistemas (doenças, mortalidade, acidentes). Dentre as
características consideradas destacam-se: toxicidade, combustibilidade,
explosividade,
inflamabilidade,
corrosividade,
reatividade
química,
patogenicidade, radioatividade, etc. Para serem classificados como perigosos,
os resíduos são submetidos a ensaios de lixiviação, corrosividade, toxicidade,
conteúdo e componentes químicos, radioatividade, etc.
Os resíduos não perigosos não inertes (classe IIA) são resíduos ou
misturas de resíduos que não oferecem riscos de perigo à população, mas
que apresentam características químicas ou físicas que não os colocam como
inertes. Possuem propriedades tais como: sofrem biodegradação, liberam
gases de odor, apresentam solubilidade em água e portanto liberam chorume
químico escuro que pode ter odor forte e desagradável, etc.
Os resíduos não perigosos e inertes (classe IIB), como o nome diz,
são inertes quando submetidos a testes de solubilização, lixiviação, não
liberando constituintes químicos acima dos limites estabelecidos por outras
normativas da própria ABNT. Como exemplos de resíduos inertes podemos
citar: pedras, rochas, vidros, plásticos, borrachas, pneus, sucatas, etc. Todos
são de difícil decomposição em condições naturais e pouco liberam de gases
ou de chorume ao ambiente circunvizinho.
Todo resíduo industrial no Brasil precisa ter sua classificação
estabelecida com base nessas avaliações de composição, lixiviação,
toxicologia e periculosidade. Existem diversas normas da ABNT para isso. Só
a partir dessa classificação é que se podem estabelecer programas de
disposição, compostagem, reutilização, aplicação em solos agrícolas ou
florestais, etc. Nossa legislação brasileira e os órgãos de controle,
licenciamento e fiscalização são muito cautelosos em relação ao
aproveitamento de resíduos sólidos - nada melhor e mais correto. É preciso
muita segurança com o trato e com a disposição dos resíduos sólidos
industriais. Qualquer resíduo não inerte jogado em terreno sem preparo
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adequado pode liberar um chorume químico que vai penetrar no perfil do
solo, podendo atingir o lençol de águas subterrâneas. Pode também ser
arrastado para longe desse local em dias de chuva forte, contaminando rios e
solos. Admitindo que existam captações dessa água contaminada para
abastecimento humano, mesmo os resíduos não inertes podem oferecer
riscos.
Por isso tudo, o rigor é necessário e desejável. Quem gera resíduos
sólidos deve entender e exercer seu papel de gerenciá-los de acordo com a
lei e mesmo muito além dela (a conhecida e apreciada “beyond
compliance”).
A maioria dos resíduos sólidos industriais gerados no processo de
fabricação de celulose e papel são Classe IIA – Não Perigosos - Não Inertes,
logo não são considerados da classe dos perigosos. Entretanto, existem
resíduos que são considerados perigosos (Classe I), pois são altamente
cáusticos e podem oferecer problemas para a população vizinha. É o caso
dos rejeitos do digestor (chorume muito alcalino, escuro e corrosivo), da cal
virgem (alcalinidade elevada e corrosividade). Além disso, temos como
perigosos os resíduos de óleos e graxas, baterias, lâmpadas fluorescentes,
lixos radioativos, lixos hospitalares, embalagens com resíduos de produtos
químicos, etc.
Como resíduos inertes praticamente só podemos citar as sucatas
metálicas e de construção civil, restos de obras e o lixo seco da coleta
seletiva na área administrativa. Portanto, a legislação brasileira coloca
quase todos os resíduos da fabricação de celulose e papel como Classe IIA –
Não Inertes ou então Classe I – Perigosos.
Obviamente, temos materiais inertes em nosso processos, mas na
forma de matérias-primas, tais como o carbonato de cálcio natural moído ou
o caulim. Caso eles sejam perdidos, podem-se misturar com outros resíduos
e passam à classificação de Não Inertes ou de Perigosos, conforme os outros
resíduos que os acompanharem.
Nossas fábricas podem ainda gerar alguns resíduos químicos que pode
ser considerados perigosos. É o caso do sesquisulfato ácido de sódio ou da
lama de bário, ambos produtos da planta de produtos químicos. É muito
importante que no conceito de engenharia das fábricas que se eliminem as
possibilidades de produtos químicos perigosos serem gerados e terem que
ser removidos para fora da fábrica como resíduos. Isso agrega muito maior
complexidade à gestão dos resíduos sólidos industriais. E custos também...
=============================================
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VALENDO-SE DOS CONCEITOS DA ECOEFICIÊNCIA PARA A
GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MINERAIS

Ecoeficiência é uma ciência nova que procura desenvolver
procedimentos, práticas, tecnologias e compromissos gerenciais para a
melhor utilização dos insumos materiais e energéticos nos processos
industriais (e em nossos lares também), visando à menor geração de perdas
e com isso de menores liberações de resíduos e poluições. Em resumo, ser
ecoeficiente significa se fabricar mais e melhor com menor uso de insumos e
matérias-primas e menor geração de poluentes. Como tudo isso são recursos
naturais, ecoeficiência representa em última análise, o melhor uso dos
recursos que a Natureza oferece às empresas para a conversão em produtos
industriais e bens de consumo para a sociedade.
Já lhes falei muito sobre isso tudo, afinal já são quase duas dezenas de
capítulos de nosso Eucalyptus Online Book versando sobre gestão
ecoeficiente, desde as florestas plantadas de eucalipto até os produtos finais
e sua reciclagem em nosso setor de celulose e papel. Entretanto, sempre é
bom relembrar para se solidificar conceitos e atitudes.
Acabamos de lhes contar que uma fábrica de celulose kraft gera
tantos resíduos sólidos que até parece que existe uma fábrica paralela
produzindo materiais residuais sólidos para um mercado a ser desenvolvido
em separado. Muitas de nossas empresas já estão cientes disso e têm
trabalhado na reciclagem desses resíduos, mas mesmo nelas, ainda há
muitas oportunidades para melhores ecoeficiência e sustentabilidade.
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Para a produção de uma tonelada seca ao ar de celulose kraft
branqueada de eucalipto existe uma geração que varia entre 60 a 230 kg de
resíduos sólidos, nas umidades nas quais eles são gerados. Basicamente,
50% da quantidade gerada são de resíduos orgânicos e os demais são de
resíduos sólidos minerais. Nesse capítulo vamos nos concentrar nos resíduos
inorgânicos ou minerais, já que os resíduos orgânicos (lodos e casca suja) já
foram lhes apresentados em capítulos anteriores desse livro digital.
Qualquer operação industrial que gere tantos resíduos sólidos deveria
ter uma atenção e um foco muito grande sobre eles. Assim, apesar de
termos fábricas modernas e com adequados sistemas de gestão, existem
diversas alternativas que podem ajudar a melhorar a ecoeficiência
operacional.
Isso poderia ser conseguido através de uma maior ênfase em:
 Na redução da geração de cada tipo de resíduo;
 Na especificação adequada de cada resíduo sólido gerado;
 No manuseio, respeito e tratamento dos resíduos como produtos e não
como lixos;
 Na busca da reciclagem interna e externa desses materiais;
 Nas pesquisas tecnológicas e acadêmicas para desenvolvimentos
adicionais e até mesmo para geração de patentes industriais ao setor;
 Na obstinada e determina busca por clientes ou parceiros de forma a
entender suas demandas e encontrar juntos, através de diálogo e
pesquisas, o adequado meio termo entre essas demandas e as
características de nossos resíduos. Sob hipótese alguma se deve ter a
postura de que quem deve se adequar aos nossos resíduos seriam os
clientes dos mesmos.
 No compromisso com os clientes dos resíduos para lhes oferecer
materiais mais estáveis em qualidade, em segurança e em
quantidades, de forma a garantir o sucesso empresarial dos mesmos.
 Nos controles e especificações internos, fornecendo aos resíduos e seus
produtos o mesmo nível de atenção e compromisso dado à linha de
fibras e ao produto celulósico;
 Na avaliação do processo de gestão de resíduos como um todo,
valorando cada resíduo da forma mais adequada possível para se
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conhecer os seus resultados ambientais, sociais e econômicos. Não
podemos olhar para a reciclagem como uma maneira elegante de nos
livrarmos dos resíduos e diminuir nossos custos. Isso pode ser um
negócio sério e que pode ser muito lucrativo para a empresa e
melhorar em muito seus padrões de sustentabilidade.
Já que estamos falando em converter a área de resíduos em um
negócio empresarial, seria interessante que ela tivesse uma gestão
diferenciada da gestão da fábrica de celulose. Com isso, poderiam ser
definidas especificações para os resíduos de forma que a fábrica de celulose
precisaria estar conforme e adequada para oferecer à central de reciclagem
de resíduos os materiais nas qualidades demandadas pelo processo de
reciclagem e de geração de novos produtos aos seus mercados. Entre essas
qualidades a especificar eu colocaria: umidade (a mais importante para
melhorar as operações da central de reciclagem), residuais de materiais
lixiviáveis (como soda cáustica), metais pesados, dioxinas e furanos, teor de
impurezas (pedras, p.e.), granulometria, etc. Além disso, as quantidades de
resíduos deveriam ser mais obedecidas pela fábrica de celulose, já que
haverá mercados demandando pelos produtos dos resíduos.
Levando-se em conta essa nova orientação mercadológica para a
central de resíduos, uma série de envolvimentos e ações se faz requerida:
 Identificação das oportunidades de mercado para os subprodutos
dos resíduos e seus raios de atendimento economicamente
viáveis;
 Desenvolvimento de parcerias com clientes para desenvolvimento
de produtos, avaliações, especificações, etc.;
 Estabelecimento de fichas de produtos e de segurança;
 Elaboração de manuais de melhores práticas operacionais para a
fábrica e para a central de resíduos em termos de geração e
gestão desses resíduos;
 Definições sobre formas de manuseio, estocagem (coberturas são
vitais), transporte (veículos apropriados), etc.;
 Definições de níveis de estoque mínimos e máximos em comum
acordo com a área de fabricação de celulose, levando em conta
que poderão existir situações emergenciais de excesso ou de
falta de um dado resíduo, ocasionalmente;
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 Estabelecimento e criação de planos de negócios para cada
subproduto, com suas planilhas de custos, resultados,
indicadores de performance econômica, ambiental, social,
técnica, etc.;
 Geração de planos de marketing e de comunicação para
esclarecimento das partes interessadas (em geral, desconfiadas)
sobre os novos produtos disponibilizados na região.
Toda valoração a ser feita deve procurar comparar a situação
presente (com geração e disposição dos resíduos) e a nova situação proposta
de reciclagem e comercialização dos mesmos. Na situação presente devem
ser valoradas inclusive as perdas de matérias-primas que saem com os
resíduos e estabelecimento de formas de se minimizar as mesmas. Também
devem ser relevantes e avaliados os custos de se manusear e dispor os
atuais resíduos (em especial, os custos de cada metro cúbico ou tonelada
úmida do resíduo que seja encaminhado a um aterro industrial - muitíssimo
caro e uma perda econômica irremediável). Para que vocês tenham uma
idéia da dimensão dos números econômicos com a decisão de aterrar
resíduos, costuma-se gastar entre 50 a 100 dólares por metro cúbico (ou por
tonelada úmida) com essa prática, quando estamos falando de aterros
licenciados e com qualidade ambiental adequada e comprovada. Uma fábrica
que gere cerca de 150 kg de resíduos totais e úmidos por tonelada de
celulose produzida terá então um custo de cerca de 10 dólares por tonelada
para dispor de seus resíduos em aterros - definitivamente impactante, não é
mesmo? Com certeza, isso deve motivar os donos e os gestores do capital
da empresa para se movimentar e agilizar as implantações de novos e mais
inovadores sistemas de reciclagem de resíduos.
Mas não se esqueçam, antes de quaisquer gastos nesse sentido,
comecem com o mais simples e ecoeficiente dever de casa, que é o
de prevenir e minimizar a geração de cada tipo de resíduo.
Para muitas empresas e para muitos dirigentes de empresa, a
mudança de atitude tem que acontecer – e deve acontecer logo. A menos
que essas empresas queiram continuar a desperdiçar recursos naturais
valiosos e a jogar dinheiro fora. Então, por favor, não se apresentem à
sociedade como sustentáveis – deixem isso para os que realmente mereçam.
Qualquer material residual gerado em uma fábrica de celulose kraft e
classificado pela norma ABNT como Resíduos Sólidos Classe IIA pode ter um
caminho de reciclagem desenvolvido para ele e ser convertido em um
negócio novo, desde que as quantidades geradas desse resíduo estejam
dentro do que se espera para um mercado consumidor. Se a geração do
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resíduo for pequena (exemplo: cal virgem), é melhor desenvolver apenas
uma parceria com um pequeno consumidor cativo.
De uma maneira geral, a conversão da filosofia de dispor resíduos
para uma de reciclar resíduos envolve algumas ações criteriosas, tais como:
 Segregação dos resíduos por tipo, permitindo manuseios diferenciados
e inclusive a mistura proporcional dos mesmos, caso isso seja
requerido;
 Perfeita caracterização química, física, granulométrica, toxicológica e
da periculosidade de cada resíduo;
 Obtenção das licenças ambientais, tanto para a central de reciclagem,
como para os produtos derivados desse tipo de conversão;
 Adequação e conformidade legal das operações;
 Inclusão da gestão de central de resíduos sob os mesmos
procedimentos e padrões requeridos para a fábrica de celulose, ou
seja, normas das séries ISO 9000, 14000, etc.;
 Definição das especificações, tanto para os resíduos gerados pela
fábrica de celulose, como para os produtos derivados da reciclagem
dos materiais (compostos e fertilizantes organo-minerais, corretivos de
acidez do solo, materiais para construção civil, etc.);
 Logística adequada (armazenamento, transporte, veículos apropriados,
etc.);
 Gerenciamento efetivo, ecoeficiente e comprometido;
 Adequação para o tratamento dos novos resíduos poluentes resultantes
das operações da central de reciclagem: percolados, odores,
contaminantes separados na classificação dos resíduos, etc.;
Outras premissas fundamentais:
 Todo novo projeto deve ser baseado
econômicas, ambientais e sociais;

em

avaliações

técnicas,

 Todos os produtos e sua fabricação e manuseio devem passar por
rigorosa revisão legal, inclusive envolvendo clientes e terceiros;
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 Todos os processos devem ser monitorados continuadamente para
garantir o atingimento dos objetivos propostos, bem como para
conhecer as necessárias adequações e para a revaloração de seus
méritos ambientais, sociais e econômicos;
 Todas as operações devem ser baseadas em melhores práticas
trabalhistas e operacionais;
 Toda transparência e honestidade devem ser aplicadas nesse processo
de conversão de resíduos sólidos em novos produtos para a sociedade.
As partes interessadas devem não apenas entender, mas também se
encantarem com isso tudo, abraçando e defendendo o processo de
reciclagem. Dentre as partes interessadas estão os gestores das
florestas plantadas da empresa. Esses precisam estar motivados a usar
alguns desses produtos para renovar o solo em nutrientes, os quais
foram removidos e exportados com as árvores colhidas.
Nunca e de forma alguma, a operação de reciclagem de resíduos deve
ser vista pelos dirigentes da empresa como apenas uma maneira fácil e
barata de se livrar dos resíduos, usando para isso recursos técnicos e
humanos sem adequados níveis de sustentabilidade.

Vejam a seguir o que a ecoeficiência e o compromisso com a
sustentabilidade nas operações pode resultar em nossas empresas brasileiras
fabricantes de celulose e papel a partir do eucalipto em termos de investir
sabiamente em reciclagem de resíduos sólidos. São coisas que estão
acontecendo ao nosso lado e dentro de nosso setor e muitos desconhecem.
Imaginem amigos, se muitas pessoas do nosso setor desconhecem os
nossos bons exemplos, o que se pode esperar em relação às partes
interessadas da sociedade, entre as quais aquelas que não acreditam em
nossas boas intenções e em nossos compromissos com a sustentabilidade?
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Central de reciclagem de resíduos sólidos gerenciada pela empresa Vida Produtos e
Serviços em Desenvolvimento Ecológico na fábrica da Veracel – Eunápolis/BA

Central de reciclagem de resíduos sólidos gerenciada pela empresa Vida Produtos e
Serviços em Desenvolvimento Ecológico na fábrica da Celulose Riograndense –
Guaíba/RS
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Central de reciclagem de resíduos sólidos da fábrica da empresa Suzano – Limeira/SP

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

CARACTERIZANDO OS RESÍDUOS SÓLIDOS MINERAIS DAS
FÁBRICAS DE CELULOSE KRAFT

Fonte da foto: Suzano Papel e Celulose - Limeira
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Fábricas de celulose kraft branqueada de eucalipto apresentam de
forma ampla e abrangente a possibilidade de apresentarem os seguintes
resíduos minerais em suas operações:
 Cinzas da caldeira de biomassa: material residual e muito variável
em qualidade, recolhido tanto do fundo (cinzas de fundo) como do
precipitador de coleta de particulados (cinzas leves ou volantes) dos
gases de exaustão da caldeira de força alimentada em base de
biomassa energética (madeira e/ou casca de árvores). Pode ter cor
preta intensa (devido altos teores de carbono não queimado) ou ter
coloração cinza clara (como sugere o nome). A consistência é muito
variada, em função das diferentes tecnologias para as caldeiras de
força a base de biomassa. Podemos ter cinzas bastante secas (entre 95
a quase 100% de consistência), como cinzas úmidas (cerca de 50-60%
de consistência) recolhidas por ciclones e que são molhadas com água
para resfriamento. Exatamente por essas diferenças tecnológicas, a
geração de cinzas varia entre 5 a 40 kg de cinzas absolutamente
secas/adt de celulose produzida. A maior quantidade é de cinzas
volantes (70 – 85%), sendo o restante de cinzas de fundo de fornalha.
 Areia de leito fluidizado: fundamentalmente é um material que
lembra uma areia contaminada de fuligem que é utilizada pela
tecnologia de combustão em leito fluidizado. Sua aparência é bastante
seca e acinzentada e sua geração é de aproximadamente 1 - 4 kg/adt
polpa, mas depende muito da demanda energética a ser suprida pela
caldeira de força da fábrica.
 Lama de cal: material residual liberado como purga da alimentação do
forno de cal, sendo constituído em quase sua totalidade por carbonato
de cálcio e uma fração de inertes que varia entre 5 a 15% (óxidos de
magnésio, silicatos, fosfatos, etc.). A consistência pode variar desde 95
- 100% até 45 – 50%, dependendo do local onde a lama é recolhida
para ser purgada. A geração varia entre 2 a 20 kg secos/adt polpa.
 Cal virgem: é um material cáustico e ativo, constituído de óxido de
cálcio, que eventualmente sobra como resíduo ou é purgado do
processo, por defeitos de qualidade, excesso de inertes ou produção
sob condições inadequadas. A consistência é praticamente 100% e a
geração de apenas 0,1 a 0,2 kg secos/adt polpa.
 ―Dregs‖: material de cor escura, pastoso e suavemente granular,
similar a um pó de café, removido na clarificação do licor verde kraft.
Resulta da queima incompleta do licor preto na caldeira de recuperação
e da precipitação de um grande número de elementos minerais não
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processuais (como Al, Mg, Mn, Fe, Co, P, Si, Ca), devido às condições
fortemente alcalinas que favorecem essa precipitação. Em geral
possuem consistências entre 35 a 60%. São gerados na proporção de
7 a 15 kg secos/adt polpa.
 ―Grits‖: material residual do processo de hidratação da cal virgem
para cal apagada ou cal extinta, ou seja, da conversão do CaO para
Ca(OH)². Consiste basicamente de cal virgem extremamente queimada
(ou mesmo sinterizada) e de carbonatos e inertes não hidratados. Em
geral, possuem consistências entre 40 a 70%. São gerados na
proporção de 1 a 4 kg secos/adt polpa.
 Cinza da caldeira de recuperação: material sólido e branco
constituído de sulfato e carbonato de sódio e com altas percentagens
de cloreto e potássio. Costuma ser purgada exatamente por essas
contaminações nesses dois elementos (cloreto e potássio) que
interferem na qualidade das cinzas volantes, diminuindo seu ponto de
fusão e causando problemas de incrustações no interior desse tipo de
caldeiras alimentadas com licor preto kraft concentrado. A geração de
cinzas por purga no sistema de cinzas da caldeira de recuperação varia
entre 5 a 15 kg cinzas absolutamente secas /adt de celulose, mas essa
purga é muito variável entre as fábricas.
 Sesquisulfato ácido de sódio: resíduo fortemente ácido gerado na
fabricação de dióxido de cloro para o branqueamento da celulose. Em
geral, é quase totalmente utilizado como fonte de reposição de sulfato
de sódio para a fábrica no seu ciclo do licor preto. Entretanto, pelas
limitações da proporção da sulfidez no álcali ativo do licor branco, às
vezes, ele costuma sobrar como resíduo sólido. Portanto, sua liberação
como resíduo, quando ocorrer, costuma ser de 1 a 4 kg seco/adt polpa.
 Cinza da caldeira de força alimentada com carvão mineral:
existem dois tipos desses resíduos sólidos de cor fortemente
acinzentada. Da mesma forma que as cinzas da caldeira de biomassa,
temos: cinzas volantes ou leves, com geração entre 40 a 70 kg
secos/adt polpa; cinzas pesadas ou de fundo, com geração entre 10 a
30 kg secos/adt polpa. A consistência das cinzas volantes é
praticamente 100%; enquanto das cinzas de fundo (em geral úmidas
pela necessidade de se resfriar ou apagar as mesmas) varia entre 40 a
80%. A geração e qualidade dependem muito do carvão (e de seu
beneficiamento) usado como combustível.
 Lama de bário: resíduo problemático classe I gerado na purificação
da salmoura que é utilizada na fabricação do gás cloro e da soda
cáustica. Apesar do gás cloro não ser utilizado no branqueamento da
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celulose, a soda cáustica é um dos mais importantes insumos do
processo kraft. O cloro também pode ser insumo básico para a
fabricação do dióxido de cloro, que é o principal agente branqueador
da celulose pelos processos ECF (“Elemental Chlorine Free”), os mais
populares nos dias atuais.
Voltaremos em outras seções a lhes apresentar com mais detalhes
cada um desses resíduos e as mais promissoras formas de se reciclá-los.

Resíduos sólidos minerais existem...
É por isso que nós temos que estuda-los e minimizá-los...

Resíduos sólidos minerais são inevitáveis nas fábricas de celulose kraft...
Entretanto, eles podem ser muito úteis para inúmeras outras atividades...

=============================================
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NOVAS CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS ACERCA DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS MINERAIS DO PROCESSO KRAFT DE
PRODUÇÃO DE CELULOSE

Até passado muito recente os cuidados ambientais com os resíduos
sólidos gerados nos processos de fabricação de celulose eram mínimos.
Havia pouca atenção dos técnicos e gestores com a sua geração e disposição
final, o que muitas vezes acabou trazendo sérias consequências de acidentes
ambientais graves, com prejuízos enormes para a imagem do setor. A
qualidade e a responsabilidade nas operações só teve um grande acréscimo
e se qualificou quando as empresas passaram a se certificar de acordo com
as normas e processos de certificação ambiental e florestal. Isso passou a
ocorrer a partir de meados dos anos 90’s, o que serviu como um divisor de
águas na gestão dos resíduos nas nossas fábricas. Isso é válido para todo o
setor a nível global.
Nos dias atuais, a gestão dos resíduos sólidos das fábricas de celulose
evoluiu bastante em termos de disposição final (aterros industriais mais
qualificados) e de estímulos e ações de reciclagem para muitos desses
resíduos. Ao mesmo tempo em que o setor se modernizou e conquistou
responsabilidade ambiental, as autoridades que controlavam os aspectos
ambientais do setor através dos licenciamentos de empreendimentos
passaram a se sensibilizar para a reciclagem dos resíduos. Antes, pelo
25

desconhecimento científico sobre essa temática, aplicavam para sua própria
segurança o “Princípio da Precaução” e não autorizavam ou colocavam
procrastinações intermináveis às solicitações de licenças para a criação de
centrais de reciclagem de resíduos sólidos. Até mesmo a disposição de cinzas
da biomassa nas florestas de eucalipto era barrada sem piedade alguma das
árvores famintas por esses nutrientes. Entretanto, o mundo mudou e isso em
parte se deve aos avanços das ciências e das comunicações via web. O que
no passado era proibido e ponto final abriu-se para uma melhor postura de
uso com responsabilidade dos resíduos.
As autoridades perceberam alguns fatos importantes para lubrificar os
processos de tomada de decisões e agilizar ações, tais como:
 É impossível ficar aterrando para sempre os resíduos sólidos cada vez
mais numerosos e diversificados gerados pelas sociedades domiciliares
e industriais;
 É até certo ponto uma tolice conceitual impedir que a cinza da
biomassa não possa ser utilizada em diversas e promissoras aplicações
industriais e agrícolas em função da pequena presença de dioxinas e
furanos e dos metais pesados que estavam no conteúdo da biomassa,
quando o mesmo tipo de cinza das nossas lareiras e churrasqueiras,
com teores até maiores desses componentes, estão livremente ao
dispor da população, sem nenhuma recomendação das autoridades
sobre essa tema;
 Muitos desses resíduos, por serem perdas de recursos naturais
valiosos, podem perfeitamente merecer novas oportunidades onde
demandados;
 Há inúmeros processos industriais e mesmo de pequenos artesãos que
podem perfeitamente se valer de materiais residuais sólidos em seus
processos produtivos;
 A reciclagem de resíduos passou a ser suportada por conhecimento
científico relevante, já que esse tema passou a ser muito estudado em
teses e dissertações acadêmicas no mundo todo;
 Existe uma nova postura das sociedades civil e industrial para a
reciclagem, que passou a ocupar posição de destaque nas políticas de
sustentabilidade e nas agendas ambientais, até mesmo dos municípios.
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Disposições inadequadas de resíduos sólidos industriais, realizadas no passado pelo
setor de celulose e papel

Aterros industriais modernos e eficientes não invalidam a necessidade de buscar
alternativas de minimização e de reciclagem dos resíduos sólidos

Mais recentemente, com a grande possibilidade tecnológica de se
obter energia verde a partir da biomassa energética, alguns ambientalistas e
estudiosos passaram a se preocupar com duas potenciais novas ameaças
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para os resíduos das fábricas de celulose: a geração de POP’s – Poluentes
Orgânicos Persistentes nos processos de combustão da biomassa vegetal,
devido à presença de íons cloreto na biomassa; a presença de metais
pesados nas cinzas de biomassa. Essas temíveis ameaças de compostos
como os POP’s ou os metais pesados passaram a ser muito estudadas e com
isso, puderam ser estabelecidas legislações mais condizentes e apropriadas,
permitindo que o mundo melhorasse e não piorasse como pregavam os
arautos pessimistas do apocalipse.
Com relação à geração de POP’s, entre os quais as dioxinas e furanos,
essa geração é comum em praticamente todos os processos de queima de
biomassa e suas rotas de formação já estão bem definidas e conhecidas. Isso
tem possibilitado a construção de novos desenhos de queimadores e
caldeiras que minimizem essa geração. Por isso, a aversão que alguns
ambientalistas mostraram em relação ao que chamaram de “cinza tóxica da
combustão” talvez tenha sido mal interpretada. Se eles se referissem à
incineração de resíduos domiciliares (lixo urbano), rico em materiais plásticos
e repletos de compostos clorados, talvez isso possa ter maior significado.
Entretanto, essa alegação carece de maior fundamentação quando se fala de
cinzas da queima da biomassa florestal para geração de energia verde e
renovável. Existem cuidados a serem tomados, mas não podemos chamar a
essa cinza de material tóxico, isso de maneira alguma.
Já em relação aos metais pesados, sabe-se que as plantas absorvem
diversos desses elementos minerais por serem eles vitais como micronutrientes para o seu metabolismo. As árvores precisam de elementos como
cádmio, níquel, cromo, zinco, titânio, boro, bário, manganês, molibdênio,
etc. São metais pesados e metais de transição que participam do processo
seletivo de absorção de íons do solo e se incorporam no corpo das plantas,
em sua madeira e casca, dentre outros compartimentos vegetais. Quando a
madeira ou a casca são queimadas nas caldeiras, esses elementos ou se
volatilizam e saem com as fumaças, ou se concentram nas cinzas residuais
da combustão da biomassa. Isso acontece tanto nas cinzas de fundo como
nas volantes.
Além de termos metais pesados nas cinzas da biomassa, muitos
desses elementos minerais aparecem também em outros resíduos sólidos do
processo kraft, tais como nos “dregs”, “grits”, lama de cal, etc. A razão é
muito simples: quando os cavacos de madeira são deslignificados na
polpação, muitos desses elementos se solubilizam no licor de cozimento e
transitam ao longo do processo. Alguns deles, conhecidos como elementos
não processuais, se precipitam e são removidos junto com o “dregs”, “grits”,
lama de cal, etc. Entre eles, estão os famigerados metais pesados. Isso
porque os processos de filtração e desaguamento desses resíduos favorecem
que os precipitados sejam retidos junto com as demais impurezas que
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compõem e formarão esses resíduos. Ou seja, aquilo que a árvores colheram
do solo com suas raízes acaba aparecendo incorporado nos resíduos sólidos
minerais das fábricas de celulose kraft. Em geral, os processos de adubação
mineral não contemplam adubações com todos esses tipos de micronutrientes, o que pode indicar que no futuro eles poderão vir a faltar em
nossos solos - isso é uma realidade inevitável se algo não for feito para
reposição dos mesmos nos solos.
A seguir, discorreremos com brevidade sobre essas duas novas
demandas ambientais ao setor de celulose e papel, que são as gerações de
dioxinas e furanos na combustão da biomassa e com consequente presença
desses compostos nas cinzas dessa combustão e sobre os metais pesados,
presentes tanto nas cinzas, como em outros resíduos sólidos gerados pelas
fábricas de celulose kraft.

 Sobre as Dioxinas e Furanos (D&F’s)

2,3,7,8 TCDD e 2,3,7,8 TCDF
Os mais importantes isômeros da série dos compostos D&F’s - Dioxinas & Furanos

Dioxinas e furanos são geradas espontaneamente quando se queima
uma biomassa combustível que contenha cloro em sua composição. Elas se
formam inclusive nas queimadas de matas naturais e que ocorrem sem a
intervenção do homem. Portanto, dioxinas existem mesmo em cinzas da
lenha que queimamos em nossos lares. Existem inúmeros tipos de isômeros
ou compostos diferentes dentro do grupo de compostos conhecidos por
dioxinas e furanos. Eles costumam ser medidos e referidos ao mais tóxico
deles que é a 2,3,7,8 TCDD – Tetra Cloro Dibenzo Dioxina, com base no
poder relativo de toxicidade de cada um em relação à referência (2,3,7,8
TCDD). A seguir, suas contribuições tóxicas são somadas e se obtém o
Equivalente Tóxico Total (ETT) que serve para as comparações e
legislações/recomendações técnicas.
A formação das dioxinas é bem conhecida atualmente para os
processos de combustão. Essa formação se dá a partir de moléculas
precursoras cloradas, com a ligação dos anéis aromáticos em condições
favoráveis a isso. Isso é mais comum em condições de queima incompleta ou
deficiente. A formação pode inclusive ocorrer depois da combustão, no
resfriamento dos gases de exaustão, onde moléculas de precursores ou de
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dioxinas, que já haviam sido fragmentadas pela queima, encontram
condições para se unirem de novo, em um processo conhecido como
“geração de novo”.
Qualquer queima de um combustível orgânico que contenha cloro em
sua composição pode resultar em formação de D&F’s que saem com os gases
poluentes das emissões aéreas. Isso é válido inclusive para a queima do licor
preto nas caldeiras de recuperação kraft. Já lhes contei sobre isso quando
escrevi o capítulo 22 do Eucalyptus Online Book, de título “Utilização dos
conceitos da ecoeficiência na gestão das emissões atmosféricas do processo
de fabricação de celulose kraft de eucalipto” e encontrado em:
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT22EmissoesAtmosfericas.pdf

Outra parte das D&F’s formadas na combustão da biomassa fica retida
nos resíduos sólidos da combustão, ou seja, nas cinzas da biomassa.
Entretanto, o mesmo fenômeno ocorre com as cinzas da caldeira de
recuperação, com as cinzas das caldeiras a carvão mineral ou vegetal, ou
com qualquer outra situação onde o combustível orgânico e a sua
composição e combustão favoreçam essa geração. Enfim, sempre teremos a
possibilidade de formação de algum dos inúmeros isômeros desse grupo de
dioxinas e furanos. Isso ocorre também em outros processos conhecidos e
que não envolvem combustão, como é o caso da cloração da água para lhe
conferir potabilidade. O importante nisso é minimizar (ou evitar) a formação
dos isômeros mais perigosos (2,3,7,8 TCDD e 2,3,7,8 TCDF), através da
otimização processual e dos conhecimentos da ciência.
As modernas caldeiras de queima de biomassa estão bastante
adequadas para essa geração mínima de D&F’s. Elas são desenhadas para
garantir temperaturas e tempos de retenção da biomassa adequados para a
destruição das D&F’s e de seus precursores. Entretanto, e sempre existe um
entretanto, cabe aos operadores dessas caldeiras cumprirem com as
recomendações técnicas, e uma delas é não sobrecarregar as caldeiras com
excesso de combustível. Isso leva a queimas mais deficientes e o perigo de
formação de D&F’s pode existir, mesmo em caldeiras desenhadas para
baixas emissões desses poluentes. Portanto, como sempre existe a
possibilidade de alguma combustão incompleta, não existem, no momento,
sistemas de combustão que garantam emissão zero de D&F’s expressos
como ETT e em níveis de detecção de ppq (partes por quatrilhão ou
picogramas por kg de resíduo em base seca).
As operações das caldeiras para uma menor geração desses poluentes
demandam ações de responsabilidade e de controle. Isso porque existe uma
série de fatores que precisam ser obedecidos:
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 Os teores de cloretos na biomassa devem ser os menores possíveis

(entre 150 a 500 ppm) – se eles forem elevados (acima de 1.500
ppm), como no caso de biomassa obtida em regiões litorâneas,
recomenda-se a mistura da biomassa com outro combustível pobre em
cloretos. Também, nessas situações, recomendam-se as caldeiras de
força em base de biomassa com última geração tecnológica para
minimização dessa geração de POP’s. Outra alternativa seria se ter a
mais adequada operação da caldeira em relação aos demais fatores
relatados a seguir.

 A queima deve ser muito eficiente e isso pode ser medido pelo teor de
carbono residual nas cinzas e pelo teor de monóxido de carbono nos
gases de exaustão das chaminés. Cinzas pretas têm mais chances de
terem valores mais altos de D&F’s.
 A biomassa deve ter a melhor e mais uniforme qualidade em termos de
granulometria de partículas e umidade: partículas pequenas e mais
secas são as indicadas.
 A biomassa não deve ser mantida em tempos prolongados entre 200 a
500ºC, já que essas temperaturas potencializam a formação de D&F’s.
Isso acontece em casos de biomassas extremamente úmidas que
precisam ser secadas dentro da fornalha da caldeira.
 A temperatura de combustão deve ser acima de 850ºC e o tempo de
residência da biomassa para ser queimada deve ser superior a 1,5
segundos.
 A eficiência de combustão e o rendimento térmico da caldeira devem
ser obedecidos e isso em geral se consegue quando se trabalha com a
caldeira na carga de alimentação projetada (nem sobrecarregada e
nem subcarregada).
 O excesso de oxigênio residual favorece a recombinação de fragmentos
de moléculas cloradas, formando pontes entre os anéis aromáticos.
 O resfriamento lento dos gases de exaustão favorece também a
recombinação das moléculas e a formação “de novo” de D&F’s. O
resfriamento dos gases deve ser rápido e sem etapas intermediárias.
 A presença de moléculas precursoras de outros POP’s como clorofenóis,
cloroguaiaquil e clorobenzeno (ou, em termos gerais, de AOX) pode
favorecer essa formação de D&F’s. Logo, quando a caldeira de
biomassa queimar associado algum lodo residual do tratamento de
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efluentes, deve-se ter maior atenção e monitorar esse tipo de situação
e eventual geração.

O mundo pode ser bom ou mau – muitas vezes isso depende de nós próprios...

Existem alguns venenos catalíticos capazes de inibir a geração de
D&F’s. Os combustíveis ricos em enxofre conseguem fazer bem esse papel,
já que o enxofre funciona como um “scavenger” (lixeiro) para o cloreto do
combustível. Dessa forma, uma maneira segura e barata para se minimizar a
geração de D&F’s seria se usar misturas de combustíveis (biomassa com óleo
combustível rico em enxofre). Infelizmente, isso traz outras consequências
ambientais em termos de poluição aérea.
Outro problema que precisa ser gerenciado no desenho dessas
caldeiras de biomassa é a temperatura de queima. Apesar de temperaturas
altas, acima de 900ºC, serem mais recomendadas, essas altas temperaturas
causam a volatilização de elementos minerais, como potássio, cloretos, e
alguns metais de transição e metais pesados. Com isso, acaba-se
prejudicando outros aspectos da poluição aérea pelas fábricas.
Nas cinzas da biomassa, as dioxinas e furanos aparecem imobilizadas
principalmente na superfície das partículas. Logo, as cinzas volantes, que são
mais finas e com maior área superficial, conseguem reter muito mais D&F’s
que as cinzas pesadas de fundo de fornalha. Essas últimas também sofrem
muito mais efeitos de temperaturas altas e não ocorre com elas o fenômeno
de geração “de novo” de D&F’s. Com isso, a presença de D&F’s nas cinzas de
fundo é praticamente negligível, enquanto nas cinzas volantes é bem mais
alta.
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Os valores encontrados na literatura especializada para as cinzas de
biomassa são confortáveis e a maioria atende as recomendações da UNEP –
United Nations Environment Programme através de seu Toolkit sobre POP’s.
Entretanto, existe muita variação entre os resultados, variando conforme a
região, tipo de biomassa, idade tecnológica da caldeira, cuidados
operacionais, práticas de controle, etc.

Dois tipos de cinzas volantes de biomassa
uma cinza escura e mais grosseira e outra cinza clara e mais fina

Em geral, os valores mais característicos relatados estão nas
seguintes faixas:
Cinzas de fundo (“bottom ashes): 0,2 a 10 ng ETT/kg seco de cinza
Cinzas volantes (“fly ashes”): 10 a 500 ng ETT/kg de cinza seca

Cinza de fundo de caldeira de biomassa tipo grelha mostrando biomassa
grosseira sem queimar e contaminantes como pedras
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Existem caldeiras modernas com a tecnologia de leito fluidizado que
operam com valores abaixo de 20 ng ETT/kg para as cinzas volantes. Esses
valores baixos são considerados adequados para uso das cinzas em
atividades agroflorestais e industriais. Entretanto, não se deve descartar o
adequado uso de equipamentos de proteção individual para evitar que os
trabalhadores respirem esse pó fino das cinzas, que além das D&F’s e metais
pesados, têm a chance de causar doenças respiratórias do tipo da silicose
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Silicose).

Depósito de lama de cal residual em fábrica de celulose

Por outro lado, a presença de D&F’s em “dregs” e “grits” e em lama
de cal e cal queimada tem sido muito pouco estudada e referenciada na
literatura especializada do setor. Os valores mais representativos são bem
inferiores aos valores relatados para as cinzas de biomassa. Estimamos que
eles estejam na maioria abaixo de 1 ng/kg seco de resíduo. Portanto, sem
maiores problemas para a reciclagem desses materiais.
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 Sobre os metais pesados

A aplicação de cinzas de biomassa sobre o solo demanda estudos prévios acerca dos
metais pesados e D&F’s

Há muitos anos se conhece o fato de que as plantas absorvem
diversos elementos minerais considerados perigosos e os utilizam em seu
metabolismo. Elementos como manganês, bário, boro, cádmio, zinco,
molibdênio, cobre, cobalto e tantos outros mais sempre estão presentes nas
análises elementares realizadas em biomassas. Nas árvores de folhosas,
como as dos eucaliptos, essa demanda por esses nutrientes é ainda maior do
que ocorre para as coníferas. Esses micro-nutrientes se acumulam em
diversos compartimentos do vegetal, especialmente na madeira e na casca
das árvores, além de serem comuns também nas raízes, galhos, folhas, etc.
Como o tronco da árvore é a parte da árvore mais pesada é nele que acaba
se localizando grande parte desses micro-nutrientes absorvidos do solo. A
planta os armazena nesses compartimentos após ter usado os mesmos.
Também ficam ali à sua disposição, caso venham a ser demandados
novamente.
Apenas para fins de recordação desses valores, já apresentados em
outros capítulos do nosso Eucalyptus Online Book, estou lhes trazendo a
tabela a seguir, colocando nela os principais elementos minerais entre os
quais os considerados metais pesados e metais de transição em lenho e
casca de eucaliptos. Observem como eles são realmente importantes para as
árvores, já que essa absorção é ativa, a planta busca por eles na solução do
solo. Na falta de alguns deles, principalmente do boro, surgem de imediato
os sinais de deficiência e o crescimento da floresta é definitivamente afetado.
Em geral, a casca é bastante mais rica em elementos minerais que a
madeira. Isso pode ser observado pelo seu teor de cinzas que chega a ser
quase 10 vezes maior em relação ao da madeira, para a mesma árvore.
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Tabela: Concentrações de alguns elementos minerais em madeira e casca de
eucalipto

Teor de Cinzas

MADEIRA
0,3 a 0,6 %

CASCA
3A8%

ELEMENTOS MINERAIS EM PPM
10 - 30
30 - 70
15 - 80
250 - 600
12 - 50
1-5
4-5
15 - 20
2-6
2-5
10 - 15
2-4
15 - 25
2-3
0,2 – 0,3
0,3 – 0,5

Fe
120 - 150
Al
60 - 70
Si
30 - 40
Cl
250 - 450
Mn
900 – 1.100
Cu
18 - 22
Ni
Co
Zn
Pb
Ba
40 - 60
Mo
Cr
Cd
Ti
V
B
10 - 12
*os espaços vazios na tabela indicam que não temos dados para esses elementos
Em geral, as fertilizações minerais feitas no solo ocupado pelas
florestas e pela agricultura não contemplam toda essa enorme gama de
elementos minerais considerados micro-nutrientes para as plantas. Alguns
deles sequer são fornecidos nos coquetéis de micro-nutrientes aplicados
junto ao adubo N-P-K. Ora, a lógica é para mim muito clara – se a planta usa
e armazena e se a colheita da floresta exporta esses nutrientes – em algum
momento eles vão faltar em nossos solos. Nada mais do que o princípio mais
elementar da física ou da matemática. Se vamos apenas subtraindo e não
adicionando haverá um momento em que o bolo vai acabar. Por essa razão,
é muito bom saber que temos nas cinzas da biomassa e em resíduos do
setor de celulose esses elementos nutrientes concentrados e disponíveis para
serem reconduzidos aos solos.
Inúmeros trabalhos apontam para a presença de metais pesados nas
cinzas da biomassa, nas cinzas da caldeira a carvão mineral e no resíduo
“dregs” das fábricas de celulose kraft. É muito difícil afirmar que as
concentrações encontradas podem ou não representar risco (imediato ou no
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longo prazo) aos que usam e manuseiam esses resíduos. Uma coisa é certa –
mesmo que esses elementos metálicos não se lixiviem com facilidade e
estejam relativamente aderidos às partículas desses resíduos, é importante
que as pessoas que estejam em contato com eles não inalem a poeira dos
mesmos. Por inúmeras razões – mas as principais pela possibilidade de
contraírem silicose e pelas presenças de metais pesados e D&F’s. Isso é
válido, tanto para os trabalhadores das centrais de reciclagem, como para as
pessoas que vivem ao lado de estradas aonde esses resíduos venham a ser
usados apenas como cobertura na pavimentação. Já no caso de estradas
onde o “dregs” ou as cinzas sejam incorporados ao solo e depois
consolidados por compactação da mistura, esse problema deixa de ser
relevante e perigoso.
Existe um interessante trabalho de pesquisa realizado pelo Programa
Sueco de Monitoramento Ambiental que procurou determinar as entradas e
as saídas dos metais pesados em três fábricas de celulose kraft do país. Em
todos os casos, os cavacos de madeira eram responsáveis por 85 a 97% das
entradas de metais pesados no processo industrial através da polpação de
sua linha de fibras. As demais e diminutas entradas aconteceram com a água
captada, com a cal ou calcário de reposição e com alguns insumos químicos.
Já as saídas aconteceram principalmente através do “dregs”, efluentes
hídricos, lodo da estação de tratamento de efluentes e emissões aéreas. O
resíduo “dregs” mostrou-se como a principal porta de saída, correspondendo
a valores entre 30 a 60%, conforme o metal pesado considerado.
Os principais metais pesados encontrados nas cinzas da biomassa do
eucalipto são: zinco, níquel, chumbo, cobre, cromo, cádmio e arsênio. Já as
concentrações de mercúrio e selênio têm sido observadas como baixíssimas
e quase não detectadas.
Entretanto, não é apenas o valor da concentração que for encontrada
que deve chamar nossa atenção, mas também dois outros fatos:
 Quais as quantidades desses elementos minerais são capazes de se
tornarem disponíveis e se lixiviarem com dissolução, por exemplo, na
água da chuva ou na solução do solo?
 Quais as quantidades desses elementos que o solo ou os componentes
dos ecossistemas podem suportar (quantidades admissíveis ou
suportáveis no ambiente)?
Muitos estudos têm sido realizados por pesquisadores no mundo todo
para melhor entender essa temática. Existem diversos autores que buscaram
usar técnicas de extração seletiva desses metais pesados para
eventualmente desenvolverem técnicas de purificação desses resíduos.
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Entretanto, todos têm notado que é muito difícil a extração ou lixiviação
desses metais pesados do corpo desses resíduos. Trata-se de um processo
lento, principalmente no caso da lixiviação com água. Essa baixa lixiviação se
deve ao fato que a maioria dos metais pesados está na forma de óxidos de
difícil solubilidade. Apenas com substâncias extratoras mais drásticas
(redutores ou oxidantes) é que se conseguem melhores resultados na
extração. Logo, a perda de metais pesados por lixiviação natural de nossos
resíduos é muito baixa.
Do ponto de vista ambiental, não é o teor total de metais pesados em
um dado material que é importante, mas sim o que ele disponibiliza para o
meio ambiente em sua volta. Por exemplo, um cano metálico de chumbo
mostra altíssima concentração em chumbo, mas libera absolutamente nada
ao ambiente na forma de íons solúveis ou disponíveis. Isso só aconteceria
em condições especiais, com o uso de alguma substância agressiva ao
chumbo e que não é encontrada usualmente no ambiente.
Praticamente, todos os ensaios realizados com a lixiviação de metais
pesados em cinzas de biomassa e em “dregs” têm mostrado que a lixiviação
é praticamente nula em água fria ou quente, ou em água alcalinizada ou
acificada. Ou seja, as partículas desses dois resíduos são muito eficientes em
reter esses elementos poluentes. Por outro lado, existem legislações muito
claras e definidas em nível de praticamente todos os países que se mostram
responsáveis pelo meio ambiente e pela saúde das pessoas. As legislações
brasileira, canadense, norte-americana, alemã, finlandesa, etc. são muito
cuidadosas e criteriosas em relação aos metais pesados em águas e
efluentes, solos, fertilizantes, compostos agrícolas, biossólidos, etc.
Algumas legislações separam os resíduos em categorias para uso
industrial e agrícola em função do teor de metais pesados e de dioxinas e
furanos. As principais categorias encontradas são três no caso da legislação
canadense da província de Quebec:
Categoria 1: pode-se usar o resíduo sem qualquer restrição;
Categoria 2: o resíduo só pode ser usado em aplicação agrícola se as
cargas aplicadas ao solo não excederem 22 toneladas secas por hectare em
um período de 5 anos - isso para não sobrecarregar o solo e para impedir o
escape desses metais por excesso de disponibilidade.
Categoria 3: o resíduo só pode ser utilizado para aterrar áreas
degradadas e danificadas/erodidas, ou para usar em compactação de
aterros, mas mesmo assim precisará obter licença ou permissão ambiental e
acompanhamento posterior (monitoramento).
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Para fins de melhor entendimento, observar a tabela a seguir:
Província de Quebec – Canadá: Categorias de resíduos em função dos limites
em seu teor de metais pesados e D&F’s
UNIDADES EM PPM (MG/KG SECO)
CATEGORIA 3
CONTAMINANTE
CATEGORIA 1
CATEGORIA 2
Acima de
As - Arsênio
13
13 - 75
75
Cd - Cádmio
3
3 - 20
20
Co - Cobalto
34
34 - 150
150
Cr - Cromo
210
210 - 1.060
1.060
Cu - Cobre
100
100 - 757
757
Hg - Mercúrio
0,8
0,8 - 5
5
Mo - Molibdênio
5
5 - 20
20
Ni - Níquel
62
62 - 180
180
Pb - Chumbo
150
150 - 500
500
Se - Selênio
2
2 - 14
14
Zn - Zinco
500
500 – 1.850
1.850
(em ng ETT/kg seco)
Dioxinas & Furanos
17
17 - 100
100
Na eventualidade de algum dos nossos resíduos não se enquadrar nas
categorias 1 ou 2, ele pode ser diluído com outros resíduos de concentrações
mais baixas de forma a que a mistura se enquadre. Por exemplo, a lama de
cal, o “grits” e a cal virgem são praticamente isentos de alguns desses
contaminantes – logo são apropriados para a composição de misturas de
resíduos.
Além do tipo de controle com base na concentração total do resíduo
em si existem outros países que legislam em função dos lixiviados ou então
em função da capacidade de recebimento máximo de cada elemento pelo
solo. Para esse último caso, pode-se inclusive determinar a carga máxima
que um determinado solo pode receber de certo resíduo e estabelecer assim
um cronograma de aplicações ao longo do tempo.
Para lixiviados de metais pesados, a legislação internacional é bem
mais diversificada e se aplica a uso de resíduos em pavimentação de
estradas, no uso como pozolanas na indústria da construção civil, etc., etc.
Enfim, não será por falta de legislação que não teremos informações sobre o
que pode eventualmente limitar ou agilizar a utilização de nossos resíduos
em programas de reciclagem.
Dessa forma e levando em conta que:
39

 As plantas necessitam de micro-nutrientes nos solos para seu
desenvolvimento;
 Os solos podem receber quantidades de resíduos em quantidades
legisladas e seguras;
 A lixiviação de metais pesados dos resíduos é muito lenta em soluções
aquosas;
 Existem inúmeras referências na literatura mundial sobre as legislações
aplicáveis ao uso agrícola de resíduos e seu conteúdo de metais
pesados;
...fica absolutamente claro que qualquer programa de reciclagem desses três
resíduos (cinzas de biomassa, cinzas de carvão mineral e “dregs”) pode ser
perfeitamente realizado à luz de conhecimentos científicos. Entretanto, para
isso temos que dar garantias de que conhecemos esses ensinamentos e os
estamos colocando em prática em nossas atividades de reciclagem.
Todos nós conhecemos o excepcional potencial agrícola e industrial das
cinzas e do resíduo “dregs”. Por isso mesmo, ao se usar os mesmos para
essas finalidades temos que usar a ciência e ter compromissos com nossas
ações; nada mais lógico, razoável e necessário.
Podemos e devemos devolver ao solo e às plantas esses nutrientes, mas
pelo fato de termos agora os mesmos na forma mais concentrada nesses
resíduos, temos que obedecer às boas práticas que a ciência nos ensina e o
bom-senso para nos ajudar a aplicar. Isso deve ser feito da mesma maneira
como fazemos com outras práticas agroflorestais, como as aplicações de
fertilizantes, herbicidas, inseticidas, etc.

Foto: Ester Foelkel
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Inúmeros ensaios de avaliações realizados com cinzas de biomassa e
com o “dregs” mostram resultados analíticos conforme a tabela a seguir:
RESULTADOS EM PPM (MG/KG SECO)**
CONTAMINANTE
CINZAS DE BIOMASSA
“DREGS”
As
< 15
<3
B
< 140
< 400
Cd
<8
< 10
Cr
< 80
< 400
Co
< 15
< 100
Cu
< 100
< 300
Pb
< 130
< 100
Mn
< 6.000
< 15.000
Mo
< 25
< 0,6
Hg
< 0,8
< 0,03
Ni
< 80
< 500
Se
< 0,5
<6
Zn
< 600
< 1.600
V
< 40
< 40
* incluem interpretação de resultados de análises predominantemente
internacionais e de algumas pesquisas brasileiras

De forma geral, os teores de metais pesados e de metais de transição
nas cinzas volantes costumam ser bem superiores aos valores das cinzas de
fundo. Isso se deve ao fato de que nas altas temperaturas da fornalha,
alguns elementos se volatilizam e sobem com os gases de exaustão. Em
temperaturas mais baixas, no topo da caldeira, eles começam a se
precipitar/solidificar e fazem isso sobre as partículas das cinzas volantes –
ficando a elas aderidos/retidos.
Essa maior concentração em metais pesados e dioxinas e furanos tem
sido um fator limitador ao uso das cinzas volantes da queima da biomassa
em algumas regiões, que aprovam apenas o uso das cinzas de fundo das
caldeiras de biomassa. Em muitos outros casos, existem aprovações, mas
com restrições e condicionantes – sem ser uso irrestrito e sem controles – eu
prefiro assim, controles são sempre salutares.
Existe ampla diversidade na qualidade das cinzas da biomassa. Isso se
deve às diferentes biomassas, diferentes tecnologias de queima, diferentes
tipos de cinzas, etc. Logo, há sempre que se avaliar bem o que estaremos
fazendo com as nossas cinzas – ficou bem claro isso, amigos? Eu tenho
absoluta certeza de que com ciência e com procedimentos adequados,
podemos perfeitamente desenvolver meios de se aproveitarem as cinzas
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volantes da biomassa e o resíduo “dregs” em inúmeras atividades de
reciclagem, seja na agricultura, na silvicultura, na construção civil, etc., etc.
Contudo, há que colocar em uso as melhores práticas, as mais adequadas
tecnologias de reciclagem e um forte compromisso de respeito às pessoas,
ao solo, ao meio ambiente e à nossa empresa, já que a responsabilidade é
de todos.
Metais pesados também ocorrem nas cinzas das caldeiras de
termelétricas alimentadas com carvão mineral. Essas cinzas podem ser até
bem mais ricas em metais pesados que as cinzas da biomassa. Essas cinzas
têm sido liberadas pelas autoridades ambientais no mundo todo para uso na
indústria da construção civil (como pozolana, como agregado, como material
de pavimentação de estradas, etc.) e para outras finalidades. Tanto as cinzas
pesadas de fundo de fornalha, como as cinzas volantes contêm metais
pesados e dioxinas e furanos. Portanto, também a elas se aplicam as
considerações anteriores, tanto sobre a reciclagem das mesmas, como sobre
o fato das cinzas de fundo serem menos contaminadas que as cinzas
volantes.
Amigos, sabemos e temos consciência do que pode e do que precisa ser
feito. Também não devemos de forma alguma acreditar que tudo é seguro e
que podemos sair aplicando resíduos sem avaliações prévias e sem critérios
de aplicação e utilização. Resíduos industriais são resíduos e como tal devem
ser entendidos. Aprendi ao longo de minha carreira que não basta apenas
acreditar como um dogma de fé que o resíduo é bom para uma ou diversas
finalidades – temos que comprovar isso através de muitos estudos. Para isso
existem os livros, as pesquisas, as leis e o Eucalyptus Online Book entre os
bons livros sobre esse assunto.

Foto: Ester Foelkel

=============================================
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AS CINZAS DAS CALDEIRAS DE BIOMASSA

Cinzas volantes e cinzas de fundo de caldeiras de biomassa

São comuns em nosso setor de celulose e papel as caldeiras de força
alimentadas com biomassa de origem florestal, atuando em geral como
termelétricas em sistemas de cogeração de vapor e energia elétrica.
A madeira e a casca dos eucaliptos que são utilizadas como biomassa
energética possuem um certo teor de minerais em sua composição. O teor
de cinzas da madeira é bastante baixo (entre 0,3 a 0,6% base seu peso
seco). Por outro lado, os teores de cinzas da casca das árvores dos
eucaliptos já são bem mais altos (entre 3 a 8% base peso seco). Além
desses minerais da constituição, a biomassa energética também possui
contaminações de terra/areia e pedras. Isso acaba por elevar seu teor de
cinzas de forma variável, muito em função dessas contaminações e das
proporções de casca e madeira sendo queimadas.

Caldeira de força alimentada a biomassa energética – Fonte: Cambará S.A.
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Quando casca e madeira são queimadas nas caldeiras de força
alimentadas por biomassa energética, elas têm seu carbono oxidado para a
geração de energia. Cinzas e contaminantes minerais sobram como resíduos.
Esses resíduos são denominados de cinzas. Parte dessas cinzas tendem a
acompanhar os gases de exaustão, pois são muito finas. Essas cinzas leves
(“fly ashes”) são capturadas pelos filtros e ciclones lavadores de gases ou
pelos precipitadores eletrostáticos. Outra parte das cinzas, contendo pedras,
materiais vitrificados e mesmo pedaços de madeira ou casca não queimados,
saem pela parte de baixo da caldeira, pela limpeza das fornalhas. Essas
cinzas são denominadas cinzas pesadas, cinzas de fundo, ou “bottom ashes”.
São bem mais grosseiras, irregulares e contaminadas que as cinzas volantes.
Em geral, as cinzas das caldeiras de biomassa consistem em uma mistura de
elementos minerais oxidados, areia e carbono orgânico não totalmente
queimado. Muitas fábricas misturam os dois tipos de cinzas, outras as
processam e reciclam separadamente. Isso depende muito das diferenças em
qualidade e em geração entre essas duas frações de cinzas.
Em função da qualidade da biomassa (dimensões dos cavacos,
umidade, contaminações, etc.), da tecnologia de queima das caldeiras e da
retenção pelos filtros, podemos ter maiores ou menores gerações de cinzas.
Quando a biomassa não é tão adequada (dimensões, umidade, etc.) ou a
tecnologia de queima é precária, pode sobrar quantidade variável de carbono
nas cinzas. Diz-se que a combustão foi incompleta. Em caldeiras eficientes, o
teor de carbono residual é baixo, entre 0,3 a 3% base peso seco das cinzas.
Já para caldeiras menos eficientes, esse teor de carbono pode chegar a
valores acima de 10% e até mesmo a 40%. Isso porque a caldeira pode
estar sobrecarregada, a umidade da biomassa muito alta, as partículas de
biomassa muito grandes, ou a distribuição dos ares de combustão na parte
interna da caldeira não é a mais adequada. Isso conduz a um desperdício de
energia potencial que a biomassa possuía, mas que não foi extraída na
combustão. Esse desperdício energético pode atingir valores de 0,5 a 3% do
que estava disponível no combustível. As cinzas passarão a conter um
carbono na forma de carvão, com alto poder calorífico, apesar do alto teor
mineral.
Obviamente, com maiores teores de carbono residual, aumenta a
geração de cinzas. Logo, a combustão incompleta resulta em maior geração
de cinzas como resíduo sólido em nossas fábricas. Teremos mais material a
manusear, dispor, reciclar ou aterrar. A primeira forma de se reduzir as
quantidades de cinzas geradas é otimizando a queima na caldeira de força.
As cinzas da caldeira de biomassa constituem-se então nas sobras dos
minerais e da matéria orgânica não queimada, após a combustão da madeira
e da casca energética. Essas cinzas podem se obtidas de forma bastante
44

seca, desde que recolhidas em recipientes ou abrigos herméticos ou
protegidos das chuvas e águas de lavagem da área. Em algumas operações,
as cinzas recebem adição de água para se resfriarem e com isso facilitar o
manuseio pelas pessoas. Essa água adicionada aumentará o peso do resíduo,
demandando assim mais esforço em seu manuseio e disposição.
Frente à ampla diversidade que temos, também é bastante variável a
geração específica de cinzas pelas caldeiras de biomassa. As fábricas mais
modernas, com baixas necessidades de vapor (menos que 5 toneladas de
vapor por adt - tonelada seca ao ar - de celulose) e de energia elétrica
(menos de 0,7 MWh/adt celulose) demandam muito pouca energia adicional
das caldeiras de força. Por essa razão, muitas fábricas possuem caldeiras de
força de pequena potência, já que a maior parte da energia é suprida pela
caldeira de recuperação do licor kraft. Para fábricas mais antigas, com
maiores demandas específicas de vapor e de energia elétrica, há muito maior
exigência para a caldeira de força. Isso elevará a geração de cinzas na área
de geração de energia.
Existem ainda situações onde a fábrica de celulose gera um excesso
de energia elétrica para venda externa à rede pública ou a outras empresas
próximas. Isso acaba afetando a geração específica de cinzas por adt de
celulose. É preciso saber balancear muito bem para essas quantificações.
Torna-se cada vez mais comum isso, a partir das ecoeficientes fábricas de
celulose kraft disponibilizadas no setor, especialmente no Brasil, Chile e
Uruguai.
O resíduo cinzas da biomassa é potencialmente um dos mais
abundantes nas fábricas de celulose kraft. Ele tem merecido muitos estudos
tecnológicos e de pesquisas acadêmicas para processos de reciclagem.
Muitos deles com incontestes sucessos, outros retardados pelas licenças de
operação das unidades de reciclagem, ou para a utilização como matériaprima em algum tipo de industrialização. É incrível que existam ainda
empresas que dispõem essas maravilhosas cinzas em aterros industriais,
mescladas com outros resíduos de reconhecida periculosidade. Acabam
estragando todo o resíduo e estarão jogando fora muito dinheiro na forma de
baixa qualidade ambiental. Não sei se eu definiria isso como falta de esforço
dos neurônios do cérebro ou sacrilégio ambiental - deixo isso a critério de
vocês.
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Resíduos misturados em aterro, incluindo-se cinza de biomassa

A qualidade das cinzas é portanto muito variável, o que resulta em
amplitudes grandes para as avaliações de suas composições, conforme se
pode notar na tabela a seguir. Lembrem-se que existe uma grande diferença
entre a cinza volante e a cinza de fundo, bem como entre a cinza obtida da
combustão da madeira pura (lenha) ou de mistura de madeira e casca (ou só
da queima de casca).
Resultados encontrados para análises de cinzas de caldeiras de biomassa
usando biomassa de eucalipto (casca e cavacos de madeira) – resultados
base resíduo seco (exceto umidade que é base peso total)
Umidade
Carbono orgânico
Matéria orgânica
N total
P
Ca
Mg
K
SiO2
Al2O3
ClNa
S
Mn
Fe2O3
Ba
As
Mo
Ni

2 – 50 %
2 a 15 %
0,5 a 25 %
0,1 a 0,4 %
0,2 a 1,2 %
5 a 25 %
0,5 a 3 %
0,5 a 3,5 %
4a8%
1a5%
0,2 a 0,5 %
0,1 a 0,4 %
0,2 – 0,8 %
0,1 a 0,6 %
1,5 a 5 %
0,04 a 0,2 %
2 a 5 ppm
15 a 30 ppm
20 a 90 ppm
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Cu
Zn
B
Cd
Co
Cr
Hg
Pb
Se
Relação C orgânico / N total
Poder Relativo de Neutralização Total
PRNT
pH
Densidade
da
substância
cinza
volante
Densidade da substância cinza de
fundo

10 a 100 ppm
15 a 400 ppm
10 a 150 ppm
0,5 a 4 ppm
5 a 15 ppm
10 a 50 ppm
0,2 a 1 ppm
8 a 80 ppm
0,1 a 0,5 ppm
25 a 100
10 - 45%
8 – 13
2,4 a 2,6 g/cm³
1,8 a 2,1 g/cm³

*predominância de resultados de cinzas de biomassa de situações características de
pesquisas brasileiras

As principais características de uma cinza de biomassa são: altos
teores de cálcio, potássio, magnésio e fósforo e baixo teores de nitrogênio.
Também as cinzas são ricas em elementos considerados micro-nutrientes
para as plantas. As cinzas da casca das árvores são mais ricas em nutrientes
que as cinzas do xilema (madeira); sendo que para as cinzas de madeira, as
de coníferas são mais pobres em minerais do que as de folhosas. As cinzas
da madeira e da casca dos eucaliptos são consideradas ricas em elementos
minerais, logo, são muito indicadas para uso na agricultura. Portanto, a
química das cinzas de biomassa é extremamente variável, sendo que é
praticamente impossível se dizer que existe um valor médio com baixo erro
padrão em relação à média. As amplitudes de variação são amplas em
função também da própria variabilidade e desuniformidade do material cinza.
Dessa forma, a química das cinzas requer cuidados especiais tanto para as
amostragens como para obtenção de razoáveis correlações entre a
composição das cinzas e as condições operacionais na caldeira.
Inúmeras pesquisas internacionais e nacionais têm buscado explicar a
qualidade das cinzas em função da combustão nas caldeiras e algumas
regras são bem claras e conhecidas. Dentre elas, podemos citar:


A temperatura de combustão é crítica, sendo que o ideal para a queima
é estar acima de 800-900ºC. Quanto maior a temperatura acima desse
valor maior será a dissociação dos carbonatos em óxidos e maior a
volatilização de potássio, enxofre, cobre, boro, sódio, nitrogênio, etc.
Ocorrem assim perdas significativas do peso das cinzas, que podem
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atingir entre 20 a até 50%, se a temperatura de combustão atingisse
1.200ºC. As altas temperaturas podem inclusive causar sinterização
(adensamento e vitrificação) das cinzas. Perder elementos minerais
volatilizados não é uma boa maneira de redução de poluição – é só
uma transferência de resíduo sólido para emissão aérea. Algo que deve
merecer reflexão – sempre.
 Tempo de retenção entre as partículas e o fogo deve ser acima de 1,5
segundos, para garantir melhor destruição da matéria orgânica;
 As caldeiras não devem trabalhar sobrecarregadas sob pena de
aumentar a geração de cinzas pela combustão incompleta;
 A umidade da biomassa deve ser a mais baixa possível, sendo que os
efeitos de uma biomassa molhada são sobejamente conhecidos –
combustão incompleta, perda de eficiência do combustível e aumento
da geração de cinzas;
 Tipo e qualidade da biomassa, implicando em dimensões
partículas, contaminações, misturas de diferentes tipos, etc.

das

Em outras seções desse capítulo discutiremos os principais usos para
esse tipo de cinzas.
=============================================

AS AREIAS DE CALDEIRAS DE LEITO FLUIDIZADO

Areia de leito de caldeira de combustão fluidizada
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Trata-se um material que lembra uma areia contaminada de fuligem
que é utilizada pela tecnologia de combustão em leito fluidizado. Sua
aparência é bastante seca e acinzentada e sua geração é de
aproximadamente 1 - 4 kg/adt polpa, mas depende muito da demanda
energética a ser suprida pela caldeira de força da fábrica.
Em realidade, esse tipo de material não é uma areia, na concepção da
palavra, mas um material com características refratárias e de altíssima
resistência à temperatura, para não sofrer vitrificação, sinterização ou
formação de clinquer. É produzido a partir de agregados refratários com
altos teores de alumina e baixos teores de alcalinidade e de ferro. A
densidade e a granulometria são muito uniformes no material em uso,
devendo o mesmo ser isento de partículas finas. Isso confere a ele a
característica de favorecer a ação de fluidização nas caldeiras com essa
tecnologia.
Após cumprir seu papel na área de geração de energia, esse resíduo
pode ter inúmeras utilidades como agregado na construção civil
(argamassas, blocos de concreto, etc.), levando ainda em conta que tem
características refratárias. A granulometria do resíduo é bastante estável,
sendo que 90% do material têm dimensões entre 0,15 a 1,2 mm. A perda de
peso a 500ºC é de apenas 0,5%, mostrando que o material é bem estável
após ter passado por tantos esforços no desempenho de suas funções de
fluidização.
=============================================
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O RESÍDUO LAMA DE CAL

Lama de cal estocada para reciclagem interna ou externa

A lama de cal é um resíduo úmido ou seco que surge
esporadicamente nas fábricas de celulose kraft. Sua geração ocorre nos
momentos em que o forno de cal apresenta algum tipo de problema de
manutenção ou operação (redução de carga ou parada). Como as fábricas
não possuem o costume de parar a produção por causa do forno, elas
passam a fazer a caustificação do licor verde a partir de cal virgem comprada
no mercado até que a solução do problema de manutenção do forno de cal
seja resolvido. Com isso, o ciclo de recuperação fica interrompido nesse
ponto. Há entrada de cal virgem comprada, mas ocorre ao mesmo tempo
uma sobra de lama de cal, já que o forno não tem condições de queimá-la e
calciná-la. Quanto mais tempo o forno se mantiver parado e por mais tempo
a situação persistir, maior será a geração do resíduo. Para paradas longas do
forno de cal, as fábricas muitas vezes se vêem em apuros, pois em geral não
estão preparadas para manusear e estocar tanto resíduo.
O consumo de cal virgem por tonelada de celulose é bastante elevado
(170 a 210 kg CaO/adt de celulose). Como estequeometricamente falando a
cada tonelada de cal virgem são necessárias no mínimo 1,79 toneladas de
CaCO3 pode-se notar que a cada tonelada de cal virgem comprada que for
consumida nessas ocasiões, sobrará quase o dobro de lama de cal base seca.
Essa situação é ainda piorada porque a cal virgem é produzida ou comprada
a quase 100% secos, enquanto a lama de cal tem consistência que varia
entre 60 a 96%. Logo, paradas do forno de cal são desastrosas ou um
enorme pesadelo para quem gerencia resíduos sólidos em fábricas de
celulose kraft. O ideal seria que esse resíduo pudesse ser de novo
reincorporado ao sistema, após o retorno de operação do forno de cal.
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Quando a fábrica possui condições adequadas para estocar a lama de cal, ou
quando as quantidades são compatíveis à capacidade de absorção pelo
processo, isso tem acontecido. Já há situações que as quantidades são tão
significativas, que a única solução do gestor da fábrica é descartar a lama
como resíduo sólido.
Os gerentes industriais das fábricas até que não se aborrecem tanto
quanto a terem que descartar lama de cal do processo. Com o fechamento
dos circuitos, o ciclo da cal vai-se contaminando com impurezas da madeira,
sendo uma das mais prejudiciais o hidróxido de magnésio resultante. Esse
composto dificulta a lavagem e o desaguamento da lama de cal. Por isso, a
purga de alguma lama de cal é vista como operacionalmente interessante.
Ou seja, às custas de uma inoportuna perda e de um resíduo gerado,
consegue-se melhorar a operação posterior da área de caustificação. A lama
de cal menos contaminada em hidróxido de magnésio e por silicatos e
fosfatos acaba sendo melhor filtrada e desaguada - a cal virgem melhora de
qualidade e terá melhor ação na caustificação. Além disso, a eficiência
térmica do forno melhorará, pois a lama de cal estará com maior
consistência. Os técnicos então enxergam o perda de lama de cal eventual
como um “mal que vem para o bem”.
Existe portanto geração de lama de cal purgada como resíduo quando
ela fica demasiadamente contaminada por inertes (silicatos, fosfatos,
aluminatos e sais e óxidos de magnésio). Ela precisa ser purgada em parte
para uma renovação com material mais puro.Essa purga pode e deve ser
feita de forma programada, com retiradas contínuas e planejadamente
organizadas. A esse material purgado os gestores dos resíduos sólidos
podem desenvolver mercados externos e com isso terem uma vida melhor e
mais tranqüila. Entretanto, não estarão livres dos problemas de manutenção
do forno de cal e de eventuais perdas maiores de lama de cal.
A melhor maneira de se retirar a lama de cal por purgas é na forma
seca, em geral como partículas retidas pelo precipitador eletrostático do
forno de cal. Sendo praticamente seca, ela pesa bem menos e é mais fácil a
sua comercialização para os potenciais clientes.
Entretanto, como a geração desse resíduo ocorre de forma
intempestiva e desconcertante, as quantidades geradas são absolutamente
imprevisíveis. Por isso mesmo, existem enormes variações entre os dados
das fábricas de celulose kraft. Há fábricas que passam muito tempo sem
gerar lama de cal como resíduo. Em outras, trata-se de situação usual e
crítica. As quantidades geradas dependem da idade e estado do forno de cal
e do sistema de lavagem e desaguamento da lama.
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A lama de cal é um resíduo bastante interessante, pois é seguro, pode
ocorrer na forma bem seca e tem baixas quantidades de elementos
considerados perigosos, como metais pesados e dioxinas e furanos.
Resultados encontrados para análises de lama de cal como resíduo industrial
– resultados base resíduo seco (exceto umidade que é base peso total)
Umidade
Carbono orgânico
Matéria orgânica
N total
P
Ca
Mg
K
SiO2
Al2O3
Na
S
Mn
Fe2O3
Ba
As
Mo
Ni
Cu
Zn
B
Cd
Co
Cr
Hg
Pb
Se
Poder Relativo de Neutralização Total
PRNT
pH
Densidade aparente

4 a 40 %
0,1 a 0,2 %
0,3 a 2 %
0,1 a 0,2 %
0,1 a 0,8 %
28 a 36 %
0,35 a 3 %
O,1 a 1 %
0,4 a 1 %
0,1 a 0,7%
0,5 a 2 %
0,1 a 0,2
0,1 a 0,25 %
0,1 a 0,4 %
50 a 320 ppm
0 a 1,5 ppm
0,1 a 2 ppm
2 a 10 ppm
5 a 30 ppm
10 a 80 ppm
2 a 8 ppm
0,3 a 1 ppm
0,2 a 0,7 ppm
4 a 35 ppm
0,01 a 0,04 ppm
2 a 8 ppm
0,2 a 8 ppm
80 – 98 %
10 – 12,8
0,8 – 0,95 g/cm³

*predominância de resultados de lamas de cal de situações características de
pesquisas brasileiras

=============================================
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O RESÍDUO CAL QUEIMADA

Cal virgem ou cal queimada: material que só pode sair da fábrica como subproduto

A cal virgem ou cal queimada é um resíduo perigoso classe I gerado
pelo processo kraft. Essa classificação é função de sua corrosividade, alto pH
e capacidade de se hidratar e contaminar solos, águas. Pode até mesmo
causar danos às pessoas, pois é um composto ativo e reativo. Sua geração é
eventual nas fábricas de celulose. Ela só ocorre em situações de problemas
do forno de cal, quando o forno por exemplo tem suas incrustações internas
removidas. Há situações de escape de pelotes de cal virgem dos satélites do
forno, ou perdas desse composto nas operações. Existem ainda situações
onde a cal fica com sua qualidade muito ruim (vitrificação, baixa reatividade,
etc.) e os operadores decidem por purgar uma parte dela para melhorar o
processo com a adição de cal virgem comprada de boa qualidade.
Entretanto, a boa gestão dos resíduos sólidos reza o seguinte: cal virgem
não é de forma alguma para ser tratada como resíduo sólido. Ela precisa ser
vendida como produto químico especial, ou então deve sempre retornar ao
processo em uma operação de reciclagem interna. Se os operadores
necessitam purgar algo, então que purguem a lama de cal, que tem mais
mercado como resíduo sólido classe IIA. Além disso, economizarão energia
no forno de cal.
A cal virgem não deve sair como resíduo por causa de sua
classificação. Em geral, as empresas possuem aterros de resíduos classe IIA.
A disposição de resíduos classe I é bem mais complexa e onerosa. Além
disso, a fiscalização é maior e o monitoramento nem se fale. Portanto, as
empresas em geral possuem autorização para aterrar resíduos classe IIA.
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Quando surge um resíduo classe I, em geral a disposição é feita em aterros
classe I autorizados de terceiros, a valores de disposição bem mais
significativos e onerosos.
Em função disso e também porque a cal virgem é um químico ativo do
processo, nossa recomendação tem sido que a geração de cal virgem como
resíduo sólido deve ser ZERO, quer queiram ou quer não queiram os que
tenham potencial de gerar a mesma como resíduo.

Regra a obedecer - A cal queimada não deve ser convertida em resíduo sólido

Por isso tudo, as fábricas não devem retirar de forma alguma a cal
queimada para fora de suas cercas como um resíduo, já que em geral não
possuem autorização para aterrar resíduos do tipo I. O ideal seria se ter esse
material classificado como um subproduto vendável e legalizado para
emissão de notas fiscais de produtos e não de resíduos. Os fabricantes de
argamassa com certeza vão se interessar por ele, caso os preços sejam
atrativos.

=============================================
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OS RESÍDUOS ―DREGS‖ E ―GRITS‖

“Dregs” – “Grits” – “Lama de cal”
Um coquetel de resíduos comum nas nossas fábricas

“Grits” – nem sempre um resíduo puro

“Dregs” e “grits” são resíduos sólidos industriais gerados no ciclo de
recuperação do licor de cozimento do processo kraft.
O “dregs” constitue-se em material fino e escuro, que se sedimenta
com relativa facilidade na clarificação do licor verde kraft. Na verdade, tratase de pequenos resíduos resultantes da combustão incompleta do licor preto
que ocorre na fornalha da caldeira de recuperação. Essa espécie de
carvãozinho ativo, de tamanho diminuto, lembra muito um pó de café, só
que é muito alcalino pela presença de compostos cáusticos adsorvidos e/ou
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presentes de forma livre em sua superfície. Mesmo bem lavado, o “dregs”
ainda mantém um residual cáustico e um pH elevado.
“O “dregs” possui também elevadas concentrações de elementos
minerais não processuais (como Al, Mg, Mn, Fe, Co, P, Si, Ca, Zn), que se
precipitam em condições alcalinas e na forma de diminutas partículas sólidas
são removidas no processo de purificação do licor verde. O “dregs”, quando
recolhido isoladamente, é reconhecido por sua finura granulométrica: 90%
de suas partículas são inferiores a 1,19 mm em diâmetro. Entretanto, essas
partículas são pesadas, cerca de 2,65 g/cm³ de densidade real base seca.
O “grits” é um resíduo formado na preparação da cal hidratada,
quando se forma o leite de cal. Esse nada mais é que o resultado da
hidratação da cal virgem (óxido de cálcio), formando-se uma solução de cal
hidratada ou cal extinta (hidróxido de cálcio). Como a cal virgem produzida
no forno de cal não é absolutamente pura e tampouco é totalmente reativa,
sobram resíduos de outros compostos vitrificados, areia, carbonato de cálcio
não reativo, etc. Esses resíduos que não se dissolvem são removidos como
“grits”. É comum a presença de carbonato de cálcio no “grits”, pois a
calcinação da lama de cal nunca é completa no forno de cal. Também no
“grits” se agregam impurezas da cal ou do carbonato de cálcio comprados
para “make-up” de cálcio no ciclo do cálcio.
Para reduzir a quantidade de “grits” e melhorar a qualidade da cal
virgem do forno e a filtrabilidade da lama de cal, muitos fabricantes de
celulose kraft estão comprando para “make up” a cal virgem (CaO) da mais
alta qualidade no mercado, como fonte de reposição de cálcio no processo.
Consideram que mesmo com o preço mais caro da cal virgem de mercado,
os ganhos em produtividade e eficiência térmica (lama de cal mais seca na
entrada do forno) são plenamente recompensados.
O “grits” é um resíduo rico em cálcio, magnésio, potássio, sódio e
alumínio. Sabe-se inclusive que ele contem razoáveis quantidades do
carbonato
mineral
precipitado
conhecido
como
pirssonita
[Na²CO³.CaCO³.2H²O] Em relação ao “dregs”, já é um resíduo mais
grosseiro, com 70% de suas partículas com dimensões entre 0,425 a 4,76
mm e cerca de 10% de finos (menores que 0,075 mm). Sua densidade real é
praticamente a mesma do “dregs”, cerca de 2,66 g/cm³.
Tanto a geração como a qualidade desses dois resíduos dependem
muito do grau de fechamento dos circuitos nas fábricas. Como ambos são
considerados “rins” para remoção de elementos não processuais do sistema,
quanto maior o fechamento dos circuitos, maiores suas gerações e mais ricos
em elementos não processuais eles serão. Esses elementos que no passado
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saiam mais via efluentes hídricos e emissões aéreas, em fábricas modernas
acabam saindo concentrados tanto no “dregs” como no “grits”.
A maioria das fábricas remove “dregs” e “grits” de forma misturada,
apesar de gerados em locais distintos na área de caustificação e preparo do
licor. “Dregs” e “grits” são ambos muito alcalinos e demandam por lavagem
vigorosa e de muita qualidade para recuperar os compostos de sódio e
cálcio. A mistura de ambos e envio para um filtro lavador eficiente tem sido a
forma de se conseguir isso sem se ter a necessidade de dois sistemas de
lavagem. Algumas empresas preferem utilizar sistemas de centrifugação,
entretanto a centrifugação também exige eficiente lavagem para minimizar
as perdas de álcali ativo e de cálcio (óxido e hidróxido).
A remoção simultânea de “dregs” e “grits” inclui via de regra um
terceiro resíduo que é a lama de cal. Para facilitar o processo de lavagem e
filtração desses dois resíduos, existe uma tecnologia muito utilizada que
consiste em filtros lavadores que constroem uma pré-camada de lama de cal
antes de receberem o “dregs”+“grits”. A quantidade removida de lama de cal
varia entre 0,1 a 0,2 kg de lama base seca por tonelada do “dregs+grits”
lavado e filtrado. Entretanto, na camada filtrante essa relação é de cerca de
1-1,5:1, ou seja a camada de lama de cal é bem espessa. Para as melhores
filtrações recomendam-se maiores quantidades de lama de cal, pois essa tem
filtrabilidade e drenagem muito melhores, e com isso, melhora-se a eficiência
dessa operação, perdendo-se menos álcali ativo. As perdas de álcali variam
entre 0,01 a 0,1 kg de Na²O ativo por kg seco do resíduo sendo
lavado/filtrado. Outro objetivo dessa operação é de remover umidade do
resíduo, sendo que se conseguem, ao final da lavagem e filtração ou
centrifugação, consistências entre 40 a 55%.
Em termos úmidos, a geração conjugada de “dregs” e “grits” varia
entre 15 a 40 kg/adt de celulose. Essa ampla faixa é função da qualidade da
cal, das condições de combustão na caldeira, do dimensionamento do
sistema de caustificação, da eficiência da lavagem e desaguamento, da
quantidade de lama de cal removida junto, etc.
É até certo ponto difícil a obtenção de dados analíticos claros acerca
do “dregs” e do “grits”. São comuns as análises do resíduo misto, contendo
inclusive a lama de cal. Como o resíduo “dregs” é o mais abundante dos três
na mistura de resíduos, muitos autores se referem ao resíduo apenas como
“dregs”, apresentando dados analíticos “impuros”. Tentamos avaliar os dados
da literatura e segregar os resultados para que nossos leitores possam ter
uma melhor realidade das constituições de cada um desses dois resíduos. Em
processos de reciclagem que impliquem em comercialização e utilização
desses resíduos, a segregação é até que bem interessante, já que tanto
“dregs” como “grits” são resíduos distintos e com potencialidades de
reciclagem diferentes.
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É importante ressaltar a variabilidade de resultados relatados, com
certeza fruto de diferentes métodos analíticos, características das
amostragens, qualidade da lavagem do resíduo, nível de fechamento de
circuitos na fábrica amostrada, tipo de madeira utilizada na polpação, teores
de contaminação dos cavacos com casca, etc., etc.
Resultados encontrados na literatura para análises do resíduo lavado “dregs”
– resultados base resíduo seco (exceto umidade e consistência que são base
peso total)
Umidade
Consistência
Carbono orgânico
N total
P
Ca
Mg
K
SiO2
Al2O3
Na
S
Mn
Fe2O3
Ba
As
Mo
Ni
Cu
Zn
B
Cd
Co
Cr
Hg
Pb
Se
Be
Poder Relativo de Neutralização Total
PRNT
pH
Densidade aparente

40 a 65 %
35 a 60%
5 a 25 %
Menor que 0,06%
0,05 a 0,8 %
8 a 35 %
0,6 a 4 %
0,1 a 1,5 %
0,4 a 1,0 %
0,1 a 1,5 %
0,1 a 4 %
0,6 a 1,2 %
0,1 a 1 %
0,2 a 1,2 %
300 a 900 ppm
0,3 a 3 ppm
0,1 a 0,6 ppm
10 a 100 ppm
25 a 300 ppm
200 a 1.600 ppm
4 a 500 ppm
1,5 a 10 ppm
0,6 a 50 ppm
14 a 120 ppm
0,01 a 0,03 ppm
3 a 50 ppm
0,2 a 6 ppm
0,1 a 0,3 ppm
50 a 80 %
10,5 – 13,3
850 a 1.050 kg secos/m³

*resultados obtidos de literaturas globais
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Resultados encontrados para análises do resíduo lavado “grits” – resultados
base resíduo seco (exceto umidade e consistência que são base peso total)
Umidade
Consistência
N total
P
Ca
Mg
K
SiO2
Al2O3
Na
S
Mn
Fe2O3
Ba
As
Mo
Ni
Cu
Zn
Cd
Co
Cr
Hg
Pb
Se
Be
Poder Relativo de Neutralização Total
PRNT
pH
Densidade aparente

30 a 60 %
40 a 70 %
Menor que 0,05%
0,08 a 0,7 %
30 a 37 %
0,25 a 2,5 %
0,1 a 0,7 %
0,4 a 1 %
0,4 a 2,5%
0,4 a 2,5 %
0,2 a 0,9 %
0,15 a 1 %
0,1 a 1 %
230 a 600 ppm
0,3 a 3 ppm
0,05 a 0,5 ppm
10 a 100 ppm
20 a 100 ppm
10 a 100 ppm
0,1 a 3 ppm
1,4 a 5 ppm
30 a 100 ppm
0,01 a 0,02 ppm
2 a 5 ppm
0,5 a 1,5 ppm
0,1 a 0,15 ppm
90 a 100 %
11– 12,5
900 a 1.150 kg secos/m³

*resultados obtidos de literaturas globais

O resíduo “grits” é menos rico em elementos minerais metálicos não
processuais que o “dregs” e sua principal virtude são os elevados teores de
cálcio e magnésio, o que lhe confere uma excepcional característica de poder
neutralizante de solos. Em sua mistura com o “dregs”, como esse último é
produzido em significativamente maiores quantidades, a mistura tenderá a
se aproximar mais das características do “dregs” do que do “grits”.
=============================================
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AS CINZAS DA CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO E O RESÍDUO DE
SESQUISULFATO ÁCIDO DE SÓDIO

Caldeira de recuperação kraft

As empresas de celulose kraft possuem hoje circuitos bastante
fechados na área de recuperação de licor. Esse fechamento acaba por
enriquecer os sólidos secos minerais do sistema de recuperação em íons
cloreto e potássio. Ambos são indesejáveis para o processo, pois mudam a
qualidade das cinzas dentro da fornalha da caldeira, tornando-as mais
incrustáveis e mais corrosivas.
Por essa causa, as empresas de celulose kraft precisam realizar
purgas dessas cinzas para manter dentro do tolerável os níveis de cloreto e
potássio nesses sistemas. Cloreto e potássio são íons abundantes na
natureza e adentram às fábricas e seus circuitos principalmente pela
constituição da madeira e insumos comprados. Através das purgas, perdemse elevadas quantidades de sais de sulfato e carbonato de sódio, mas apesar
disso, elimina-se uma parte do cloreto e do potássio, trazendo-os a níveis de
convívio. Outras fábricas, com idades tecnógicas mais recentes, possuem
sistemas de purificação dessas cinzas, permitindo se recuperar parte delas
pela remoção de significativas quantidades dos elementos não processuais
indesejáveis.
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As cinzas da caldeira de recuperação do licor preto kraft não deveriam
ser convertidas em resíduos poluentes, já que o objetivo das fábricas é a sua
reciclagem interna para não perderem íons importantes como sódio e
enxofre. De forma geral, essas cinzas são coletadas como cinzas volantes
pelos precipitadores eletrostáticos dessas caldeiras; a seguir, são
reconduzidas ao processo para mistura ao licor preto forte para requeima. As
quantidades concentradas de sulfato de sódio nessas cinzas são elevadas,
entre 65 a 95%. Acontece que essas cinzas participam de um processo
conhecido como enriquecimento das cinzas em íons cloreto e potássio, em
função das características das caldeiras e desses íons, quando presentes em
cinzas volantes. Com isso, elas perdem qualidade e precisam de eventuais
purgas para renovações ou de purificações. Processos de purificação existem
de diversas concepções tecnológicas e já operam com sucesso em diversas
instalações fabricando polpa kraft. Eles visam reduzir os teores de potássio e
cloreto a níveis que não prejudiquem o desempenho operacional das fábricas
kraft.
De qualquer maneira, quer a fábrica purgue ou purifique as suas
cinzas da caldeira de recuperação, sempre teremos algum resíduo a
gerenciar, a minimizar ou a reciclar. Esses resíduos podem ser: cinzas
volantes da caldeira kraft, líquidos ricos em potássio e cloretos, cristais
recristalizados, etc. Esses resíduos não são puros, sempre contêm
quantidades e concentrações variadas de sulfato, sódio, carbonato, potássio,
cloreto e outros íons.
Infelizmente, algumas empresas (e não são poucas) purgam as cinzas
quentes coletadas pelos precipitadores eletrostáticos diretamente para
efluente, pois elas se dissolvem facilmente em água. Muitas vezes, fazem
isso eventual e ocasionalmente, gerando cargas inadequadas para o
efluente, em sua salinidade. Quem sofre muito com isso é a colônia de
microrganismos do sistema de tratamento biológico, que precisa suportar
essas variações em salinidade nas águas sendo tratadas. Outras empresas
purgam a solução de cloreto e potássio que resulta da purificação das cinzas
feita através de processos conhecidos como lixiviação, cristalização seletiva,
etc.
Considero que o descarte de cinzas e de seus resíduos para os
efluentes é um ato de pouco respeito às nossas águas, já que esse sais
passam incólumes por toda a estação de tratamento de efluentes, servindo
apenas para aumentar a salinidade dos efluentes finais. Os técnicos dessas
fábricas argumentam que as quantidades são pequenas (o que não é
definitivamente o caso) e que a salinidade do efluente final onde elas são
diluídas não aumenta muito (relatam que a condutividade do mesmo “sobe
apenas cerca de 100 a 200 μohms/cm” e não enxergam, na sua visão
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altissimamente técnica e um tanto quanto ambientalmente míope, os
problemas ambientais que possam estar trazendo com isso).
Eu sou absolutamente contrário à disposição dessas cinzas nos
efluentes hídricos, como se eles fossem um tipo de lixão para sais solúveis
ou solubilizáveis. Essas cinzas contém elementos químicos minerais que são
sobras químicas nos processos industriais, e que por isso mesmo, precisam
ser tratados e gerenciados como resíduos sólidos. Infelizmente, alguns
técnicos os enxergam como cargas a lançar nos efluentes e fazem isso com o
aval de auditorias IS0 14001 e com a aprovação de organizações de
licenciamento e controle ambiental. Algo incompreensível !
Já existem em funcionamento, e com boas eficiências, alguns
tratamentos tipo “kidney” ou “rins” para remoção de cloreto e de potássio
das cinzas coletadas pelos precipitadores eletrostáticos das caldeiras de
recuperação kraft. Com isso, recupera-se muito do sulfato e carbonato de
sódio para retorno ao processo e resulta como resíduo uma solução
concentrada rica em cloreto e em potássio. Sabe-se que KCl é um produto
interessante para a agricultura (fonte fertilizante de potássio), logo, ele
merece também mais respeito e oportunidades. Algumas empresas ainda
preferem também lançar esse adubo potássio facilmente solúvel em seus
efluentes – incrível isso, parece que só vêm o efluente como um “aterro
líquido que pode ser usado sem restrições”. A mesma coisa também tem
acontecido com o resíduo de sesquisulfato ácido de sódio, que resulta como
sobra química da manufatura do dióxido de cloro nas plantas químicas das
fábricas de celulose branqueada (conforme a tecnologia que adotem). Isso é
até mais grave, pois em geral o resíduo sesquisulfato de sódio é rico em
ácido sulfúrico residual, o que aumenta ainda mais a condutividade dos
efluentes.
As quantidades de cinzas da caldeira de recuperação ou de solução
enriquecida de KCl que são purgadas dependem muito dos teores de potássio
e cloreto nas madeiras e insumos (exemplo: soda cáustica). Dependem
também do grau de fechamento dos circuitos, tanto dos líquidos, como das
cinzas recolhidas pelos precipitadores eletrostáticos. Caso a fábrica não
disponha de sistemas “kidney” de remoção de cloretos e potássio, as cinzas
deveriam ser removidas na forma de resíduos sólidos e recicladas ou
aterradas. Entretanto, as oportunidades de processos de reciclagem estão
sendo descortinadas através das novas tecnologias e por inúmeras pesquisas
recentes. Existem diversas alternativas para reciclagem externa para a
fabricação de vidros, de detergentes, de sapólios, de soda cáustica, de
fertilizantes, etc.
A solução rica em potássio e cloretos, residual da purificação das
cinzas volantes da caldeira de recuperação kraft, tem enormes chances de
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sucesso para a indústria de fertilizantes. Apesar das impurezas, essa solução
pode ser evaporada e recristalizada, separando-se o KCl do residual de
carbonato e sulfato de sódio que ela contem e que vai prejudicar a qualidade
do fertilizante químico.
Por outro lado, o sulfato de sódio (“saltcake”) é um composto químico
com inúmeras utilizações industriais, sendo uma das mais relevantes aquela
pela própria indústria de celulose kraft, em seu ciclo de recuperação do licor
preto. Ele é um sal nobre e desejado e que não merece de forma alguma ser
lançado fora como poluição química. Portanto, não se trata apenas de uma
tolice nos processos decisórios da fábrica, mas também um ato de
irresponsabilidade ambiental e econômica sendo praticado.

Efluentes não são locais para depósitos de cinzas químicas

As cinzas do precipitador eletrostático da caldeira de recuperação
kraft e o sesquisulfato de sódio são alternativamente fontes importantes de:
 Sódio (ambos);
 Potássio (cinzas da caldeira);
 Cloretos (cinzas da caldeira);
 Carbonatos (cinzas da caldeira);
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 Salinidade (ambos);
 Condutividade (ambos);
 Outros elementos minerais e alguns POP’s – Poluentes Orgânicos
Persistentes resultantes de processos de combustão e de acúmulo em
cinzas volantes (cinzas da caldeira).
 Acidez elevada (sesquisulfato ácido de sódio)
Mesmo com as altíssimas diluições praticadas nos lançamentos aos
efluentes, esses resíduos são resíduos e como tais devem ser gerenciados e
tratados (ou reciclados). Já vimos que diversas indústrias consomem o
sulfato de sódio em seus processos de fabricação, sendo as que merecem
maiores esforços para parcerias são: outras fábricas do próprio setor de
celulose kraft (que possam ter necessidade desse sal); a indústria de
fabricação de vidro, de detergentes e sapólios e a fabricação de têxteis. No
caso da fabricação do vidro, o sulfato de sódio é muito utilizado como um
agente fino para evitar a formação de bolhas de ar no vidro fundido. Na
indústria têxtil pode fazer parte da manufatura de alguns pigmentos corantes
e na indústria de substâncias de limpeza serve como pó de enchimento
(“filler”) ou de abrasividade. Há ainda muito espaço para pesquisas e
desenvolvimentos tecnológicos para essas ou outras utilizações na
reciclagem.
Também na área de purificação dessas cinzas para reuso interno nas
fábricas kraft temos tido notáveis evoluções nos anos mais recentes. Com
processos já dominados de lixiviação controlada e recristalização, pode-se
segregar o KCl (cloreto de potássio), o sulfato e o carbonato de sódio. Em
algumas situações onde o carbonato seja indesejável, ele pode ser
facilmente destruído por ataque com ácido sulfúrico que o decompõe
rapidamente.
As quantidades de KCl e de cinzas recristalizadas podem ser
significativas em fábricas de celulose que adotam circuitos fechados e que
produzem celulose de madeiras de fibras curtas (as madeiras de folhosas são
mais ricas em potássio do que as de coníferas). Estima-se que esse tipo de
fabricação possa resultar entre 4 a 8 kg secos de cinzas recristalizadas por
adt de polpa produzida. Algumas fábricas estado-da-arte já praticam esses
conceitos, deixando de lado a prática irresponsável de lançar cinzas da
caldeira de recuperação (ou de subprodutos de sua purificação) nos efluentes
hídricos.
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Planta química de fabricação de dióxido de cloro
Fonte da foto: ERCO Worldwide
(http://www.ercoworldwide.com/sp/products_chlorinedioxide.asp)

Na geração
do dióxido de cloro, agente oxidante utilizado no
branqueamento da celulose, tem-se como resíduo, para a maioria dos
métodos de produção desse composto, um material conhecido como sulfato
ácido de sódio. Na verdade, trata-se de um composto misto entre sulfato de
sódio e ácido sulfúrico, também denominado de sesquisulfato de sódio –
4 2
Na²SO4.NaHSO4 ou Na³H(SO ) .
A geração desse sesquisulfato de sódio não é pequena nas modernas
fábricas de celulose. Apesar dele ter destinação internamente dentro das
próprias fábricas de celulose kraft como fonte de sódio e de enxofre ao
processo de recuperação química kraft, às vezes ele pode sobrar no
processo. Isso porque sua geração pode ser acima das necessidades como
“make-up” no sistema de recuperação do licor kraft. Esse sesquisulfato pode
também ser convertido em sulfato de sódio em processo químico simples de
separação de sua fração ácida.
Conforme o sesquisulfato ácido de sódio é gerado como um resíduo
na planta química, ele pode ser purificado e depois dissolvido em água
quente e encaminhado para ser misturado ao licor preto que está em
processo de recuperação. Dentro da caldeira, na combustão do licor preto,
tanto seu sódio, como seu enxofre são incorporados ao licor na forma de
sulfeto de sódio. Com isso, garantem a elevação ou manutenção da sulfidez
do licor branco. Ocorre que quando a geração ultrapassa as necessidades do
“make-up”, a sulfidez do licor começa a se elevar para valores acima de
40%, e com isso, aumentam os riscos de emissões de odor pela fábrica de
celulose kraft. Os compostos reduzidos de enxofre são temidos nas emissões
aéreas, pois, quando gerados acima de certos limites, trazem problemas
ambientais de forte odor. Dessa forma, há situações onde se deve
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descontinuar por um tempo a adição do sesquisulfato para o sistema de
recuperação do licor. Com isso, ele tende a sobrar como resíduo. Por ser
altamente ácido na sua forma de sesquisulfato ácido, trata-se de um resíduo
classe I, perigoso e corrosivo. A alta acidez do sesquisulfato torna-o
problemático como resíduo do processo. Essa acidez também não é desejável
para o sistema de recuperação do licor, que é alcalino. Quando um
sesquisulfato ácido é misturado ao licor preto, sempre ocorre uma reação de
consumo de soda cáustica, abaixamento de pH e liberação de gases de mau
odor. Por essa razão, os sistemas mais modernos de geração de dióxido de
cloro já possuem uma maneira de cristalizar o sulfato de sódio (Na 2SO4) e de
remover por lavagem a solução ácida fraca (H 2SO4). Essa solução de ácido
sulfúrico pode ser reusada na própria planta química ou então ser utilizada
para acertos de pH ou no estágio ácido do branqueamento da celulose.
4 2

A geração de sesquisulfato ácido de sódio, como Na³H(SO )
corresponde a cerca de 1,05 a 1,4 toneladas de sesquisulfato por tonelada
de dióxido de cloro produzido. Já quando se decompõe o sesquisulfato e se
extraem cristais de Na2SO4, a geração de sulfato de sódio e de ácido
sulfúrico pode ser segregada e separada. Definitivamente, gerações mais
fáceis de administrar e mais ecoeficientes para a fábrica. Teremos menos
enxofre indo para o sistema de recuperação kraft e sobrará um ácido
sulfúrico como insumo para a área do branqueamento.
O sulfato de sódio convertido pela fragmentação da molécula química
do sequisulfato pode ter ainda diversas aplicações em outras cadeias
produtivas, pois é um sal químico puro e livre de sua acidez.
Em outras rotas tecnológicas, o próprio sesquisulfato pode ser
convertido em soda cáustica e ácido sulfúrico pela adoção da tecnologia
conhecida como eletrodiálise com membranas bipolares. Essa eletrodiálise
necessita de altas cargas de energia elétrica (cerca de 2 MWh/tonelada de
NaOH). Entretanto, o processo pode ser econômico pelos altos preços que
tem atingido a soda cáustica nos mercados consumidores. A soda cáustica é
um insumo vital para o processo kraft e se produzir a mesma sem geração
de cloro e com geração de ácido sulfúrico é muito interessante para esse tipo
de fabricação. Existem referências de produção de 0,56 toneladas de
NaOH/tonelada seca de sesquisulfato e de 0,68 toneladas de ácido sulfúrico a
45% por tonelada seca de sesquisulfato.
Uma fábrica de celulose kraft branqueada de eucalipto consome cerca
de 7 a 12 kg de dióxido de cloro por adt de polpa. Logo, a geração de
sesquisulfato ácido de sódio pode atingir entre 10 a 17 kg secos por adt de
polpa. Entretanto, nem todo sesquisulfato se converterá em resíduo químico.
A maior parte é usada como fonte de enxofre e de sódio ao sistema de
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recuperação química kraft. O que vai sobrar como poluição química a ser
reciclada ou aterrada vai depender das características intrínsecas de cada
fábrica.
Existem ainda algumas tecnologias de produção de dióxido de cloro
que necessitam de catalisadores a base de molibdênio, vanádio, platina ou
manganês. Por se tratar de íons metálicos considerados perigosos, nas
situações onde isso ocorre, os cuidados com os resíduos devem ser inclusive
muito maiores.
Enfim amigos, tecnologias e oportunidades existem - como já vimos
antes, a diferença entre o bem e o mal depende de nossas próprias ações,
decisões e conhecimentos. Também de nossa determinação e boa vontade
para os aspectos ambientais e para a sustentabilidade de nossas fábricas.
=============================================

O RESÍDUO LAMA DE BÁRIO DA PURIFICAÇÃO DA
SALMOURA DA PLANTA QUÍMICA

Cinzas químicas demandam exigências especiais para aterro industrial

A lama de bário é um resíduo classe I que pode ser eventualmente
gerado em plantas de cloro/soda, dependendo do processo de purificação de
salmoura que venham a utilizar. A salmoura de cloreto de sódio pode
eventualmente conter sulfatos em sua composição. Esses são indesejáveis
na eletrólise e devem ser removidos. Um processo de purificação conhecido
consiste na adição de carbonato de bário à salmoura. Por dupla troca,
formam-se sulfato de bário e carbonato de sódio. O sulfato de bário se
precipita e se decanta facilmente. Entretanto, esse resíduo sólido gerado de
sulfato de bário, conhecido como lama de bário, é problemático. Essa
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tecnologia já obsoleta vem sendo substituída pela nanofiltração e purga do
material extraído pelas membranas (contaminantes de sulfato em solução
fraca de sal). Apesar de mais cara, a nanofiltração agrega enorme qualidade
ambiental nas plantas de cloro/soda.
Em situações do setor onde se gera alguma lama de bário, tem-se
buscado alternativas a esse material como carga de enchimento para
fabricação de papel ou de tintas e materiais permanentes na construção civil.
Afinal, o sulfato de bário tem tido grande aceitação industrial através das
minerações de barita (sulfato de bário mineral, usado para cargas em
papéis, como agente opacificante em tintas, e na suspensão de abertura de
poços, por suas características perfurantes). Entretanto, o sucesso dessas
práticas de reciclagem do resíduo lama de bário tem esbarrado na precaução
tomada pelos orgãos licenciadores que preferem manter esse resíduo como
classe I e direcionar o mesmo para aterros industriais especiais.
=============================================

O RESÍDUO CINZAS DA CALDEIRA DE CARVÃO MINERAL

Carvão mineral - Copelmi Mineração - Brasil
Fonte da foto:http://www.copelmi.com.br
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Cinzas de fundo (“bottom ashes”) e cinzas volantes (“fly ashes”) resultantes da
combustão do carvão mineral

São poucas as fábricas de celulose de eucalipto que se utilizam de
carvão mineral como fonte de combustível secundário. Em um país tão
favorecido pela fotossíntese como é o caso do Brasil, as fábricas em geral
utilizam a biomassa combustível como fonte de energia renovável.
Entretanto, há situações específicas que levam a vantagens sociais e
econômicas para o uso de carvão mineral. Como forma de incentivar o
desenvolvimento de comunidades locais e de se beneficiar de incentivos
estaduais e locais, nas proximidades de minas de carvão mineral, há
situações que levam a essa utilização por fábricas de celulose e/ou papel.
A geração desse tipo de cinzas também varia com a qualidade do
carvão e com a tecnologia das caldeiras (idade tecnológica, ritmo e condições
de combustão, eficiência operacional, desulfurização dos gases de exaustão,
etc.).
Existem também aqui as chamadas cinzas leves ou volantes (“fly
ashes”) e as cinzas pesadas ou de fundo de fornalha (“bottom ashes”). As
cinzas volantes ou cinzas leves são constituídas de partículas pequenas que
são carreadas pelos gases de combustão e são abatidas (recolhidas) por
precipitadores eletrostáticos de altas eficiências de coleta. Com isso, evita-se
criar forte poluição aérea na localidade. As cinzas pesadas resultam das
lavagens de pisos, das paredes da caldeira, e mais o material recolhido pela
limpeza a seco do fundo da fornalha da caldeira. Essas últimas são variadas
em composição e dimensões de partículas, podendo até mesmo conter
pedacinhos de carvão com combustão parcial e também material semivitrificado resultante da presença de sílica queimada.
Quando o carvão possui má qualidade (chegam a existir carvões com
cerca de 40% de cinzas em sua composição química), rico portanto em
materiais incombustíveis, a geração de resíduos é enorme - um grande
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trabalho para os precipitadores eletrostáticos e para o pessoal de coleta e
manuseio de resíduos sólidos. A grande oportunidade é que esse material,
tanto as cinzas volantes, como as cinzas pesadas, possuem mercado
garantido em processos de reciclagem externa. Igualmente especializado é o
manuseio, em tanques herméticos, em operação absolutamente limpa. As
cinzas são muito usadas pela indústria de cimento, para pavimentação de
estradas ou para aterros de áreas degradadas pela própria mineração.
Por sua abundância nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul e pela excepcional potencialidade para ser incluída em programas de
reciclagem de resíduos, as cinzas do carvão mineral têm merecido muita
atenção pelos mercados e pelos pesquisadores. Apesar delas serem
interessantes e viáveis para utilizações diversas, elas merecem os mesmos
cuidados ambientais e toxicológicos mencionados para as cinzas da madeira
e biomassa (madeira, casca e restos vegetais).
As cinzas volantes e as cinzas de fundo de caldeiras a carvão são
relativamente ricas em elementos minerais tipo metais pesados e ainda em
poluentes orgânicos persistentes do tipo POP’s, entre os quais as dioxinas e
furanos. Isso por serem resultantes da combustão de materiais combustíveis
com cloretos em sua composição. Portanto, apesar da reciclagem de cinzas
de carvão mineral ser possível, viável e desejável, ela só deve ser feita após
estudos de avaliação qualificados e merecedores de credibilidade. Essas
avaliações devem ser feitas caso a caso, já que a variabilidade entre
diferentes cinzas é enorme em função das já mencionadas variáveis.
As cinzas volantes que se formam em caldeiras com sistemas de
desulfurização dos gases de exaustão apresentam-se mais ricas em sulfatos,
por isso são também conhecidas como cinzas sulfatadas. Isso em virtude da
conversão dos poluentes tipo SOx em sulfatos, os quais se agregam na
composição das cinzas volantes ditas sulfatadas.
As cinzas volantes do carvão mineral (as mais abundantes) são
consideradas aluminosilicatos contendo altas proporções de alumínio, silício,
ferro, cálcio, magnésio, titânio, potássio e sódio, além de muitos outros
elementos mencionados como elementos-traços (As, B, Mo, Mn, Zn, Sr, Sb,
V, etc.). São partículas muito finas, volumosas, parcialmente vitrificadas, às
vezes ocas e com diâmetro variando entre 0,01 a 100 micrômetros. A
densidade real varia entre 2,1 a 2,6 g/cm³.
As cinzas de fundo são constituídas por partículas bem mais
grosseiras, granulares, às vezes vitrificadas, assemelhando-se a areia
grossa. Entre 50 a 90% dessas partículas passam por peneiras de malhas
4,75 mm e somente 10% ou menos são considerados como pó fino (menor
que 200 mesh).
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Como as cinzas do carvão mineral são ricas em elementos
considerados micro-nutrientes, elas são bastante indicadas para uso agrícola,
mas dependem também de cuidados especiais no seu manuseio e dosagens
aos solos, bem como em relação aos tipos de cultura a que se destinam.
Nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os principais
estados produtores de carvão mineral no Brasil e também os que mais
possuem termelétricas alimentadas com esse combustível, essas cinzas vêm
sendo pesquisadas por inúmeras universidades e institutos de pesquisas
locais, com muitos casos de sucessos em programas de reciclagem desse
resíduo e de suas variações (cinzas leves, pesadas, sulfatadas, etc.).
Algumas dessas utilizações serão apresentadas em outras seções desse
presente capítulo, mais adiante.
No momento, seria interessante lhes apresentar alguns resultados
analíticos obtidos com cinzas leves por diversas entidades de avaliação das
mesmas, nos mencionados estados brasileiros.
Resultados encontrados para análises do resíduo cinzas volantes do carvão
mineral brasileiro – resultados base resíduo seco (exceto umidade e
consistência que são base peso total)
Umidade
Consistência
Carbono orgânico
Cinzas
N total
P
Ca
Mg
K
Si
Al
Na
S
Fe
Ti
Mn
B
Mo
Ni
Cu
Zn

2 a 30 %
70 a 98 %
0,4 a 3,5 %
95,5 a 99,6 %
0,01 a 0,05%
0,01 a 0,03 %
0,4 a 5 %
0,1 a 1,5 %
0,5 a 1,1 %
20 a 30 %
8 a 12 %
0,1 a 0,3 %
0,3 a 1 %
2,5 a 4,5 %
0,3 a 0,9 %
200 a 400 ppm
15 a 30 ppm
10 a 30 ppm
15 a 70 ppm
20 a 45 ppm
60 a 180 ppm
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Cd
Co
Cr
V
Pb
pH
Dioxinas e Furanos

1 a 3 ppm
15 a 50 ppm
45 a 200 ppm
100 a 300 ppm
5 a 15 ppm
11– 12,6
0,2 a 10 ng ETT/kg de cinzas secas

*resultados obtidos de literaturas científicas do sul do Brasil

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

ALTERNATIVAS E ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS PARA A
GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA FABRICAÇÃO
DE CELULOSE KRAFT

Fabricação de composto organo-mineral pela mistura de resíduos sólidos
(antes da mistura ser realizada pela compostadeira)

As ações na gestão de resíduos sólidos das fábricas de celulose
variam, mas em geral elas se ajustam a três tipos de estratégias ou posturas
claramente definidas. São elas, aqui denominadas de Estratégias 01 a 03.
 Estratégia 01: empresas que fazem a compostagem de todos os
resíduos sólidos Classe IIA de forma conjunta, sejam eles lodos, cascas
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e resíduos minerais, e depois fazem a aplicação do composto organomineral no solo florestal;
 Estratégia 02: empresas que segregam todos os resíduos sólidos,
fazendo um gerenciamento diferenciado para cada um deles em função
dos nichos desenvolvidos para os diferentes subprodutos vendáveis a
esses mercados;
 Estratégia 03: empresas que reciclam alguma parte mais fácil de seus
resíduos sólidos gerados para diminuir um pouco a quantidade total
dos mesmos e aterram o restante não reciclado.
A qualidade e o compromisso com a gestão e reciclagem dos resíduos
sólidos são, portanto, distintos, bem como são variados os procedimentos
internos em termos de especificações de resíduos e de produtos, qualidades,
manuseios, tecnologias, equipamentos, etc. Há muita inovação e muito
esforço e determinação em algumas empresas. Em outras, infelizmente
parece que há completo descaso, desconhecimento e falta de compromissos
em relação aos resíduos sólidos e sua adequada gestão.
Apesar de termos diversas iniciativas de ponta, estado-da-arte mesmo
em termos de centrais de reciclagem, noto que ainda faltam maiores ações
na prevenção da geração e também no adequado controle da qualidade dos
resíduos que participam do processo de reciclagem. Eu sempre me refiro à
reciclagem como algo perigoso, pois os técnicos da fábrica, ao saber que
“existe um sistema para dar cabo dos resíduos sólidos”, deixam de se
preocupar e a se comprometer com a geração dos mesmos em suas
operações. O mesmo acontece quando temos uma excelente ETE – Estação
de Tratamento de Efluentes. Os setores geradores não ficarão tão atentos e
comprometidos como em fábricas onde a estação de tratamento é simples e
a qualquer descuido setorial o efluente final ao rio estará comprometido.
No caso dos resíduos sólidos, são poucas as empresas que possuem
especificações definidas (e incluídas em seu sistema de gestão da qualidade
IS0 9001) para os mesmos. Também, raramente existem limitações claras
de quantidades a serem seguidas pelas áreas geradoras de resíduos. A
simples especificação do teor de umidade para cada resíduo não é obedecida.
Também são poucas as empresas que possuem coberturas para abrigar os
resíduos enquanto eles estão estocados na área aguardando transporte.
Enfim, em alguns casos temos o melhor do que existe hoje disponível,
mas para se chegar ao ponto de ótimo ainda falta alguma coisa – já em
outros casos, falta uma enormidade até mesmo para se atingir o razoável.
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Resumidamente, podemos colocar alguns pontos de reflexão e de
atenção para os gestores de nossas fábricas, tais como:
 Atenção na geração de cada resíduo (quantidades, tipos);
 Atenção na variabilidade da qualidade para cada resíduo
(umidade, residual cáustico, densidade, contaminantes, etc.);
 Disponibilidade de espaço coberto e cativo para impedir que o
resíduo se molhe ou se contamine e perca qualidade para
reciclagem;
 Atenção na segregação e misturas inadequadas (e às vezes
perigosas) de resíduos;
 Atenção aos custos de manuseio, estocagem e disposição de
cada resíduo (em geral pode variar entre 50 a 100 US$/m³ entre
todas as fases da gestão);
 Atenção ao preço de venda do resíduo e ao desenvolvimento dos
mercados (entre zero a 5 US$/m³, já que os clientes, quando
não convertidos em parceiros, estão dispostos a pagar quase
nada pelos resíduos, exatamente por acreditarem que estarão
resolvendo um problema do gerador).
Existem diversas formas para se minimizar as quantidades de
resíduos, dentre as quais podemos citar:
 Uso de tecnologias de processo que gerem menos resíduos e de
qualidade mais estável (por exemplo: as tecnologias BAT’s – “Best
Available Technologies”);
 Programas internos de minimização de perdas de processo e de
geração de resíduos;
 Programas efetivos de recuperação e reuso interno e de reciclagem
externa de resíduos;
 Programas de prevenção efetivos para evitar o despejo acidental de
resíduos em ocasiões imprevistas;
 Remediação de áreas mal ocupadas pela disposição de resíduos sólidos
e que se convertem em passivo e problemas ambientais para a
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empresa (Por exemplo: disposição de lama de cal em área aberta nas
vizinhanças da fábrica, etc.).
Independentemente do tipo de gestão sendo praticado por uma
empresa produtora de celulose kraft (e por consequência, de resíduos
sólidos), sempre teremos três operações sendo praticadas:
 Reuso interno (por exemplo: recuperação da lama de cal gerada como
resíduo em uma parada emergencial do forno de cal);
 Reciclagem externa (por exemplo: disposição de composto organomineral sobre o solo florestal);
 Aterro industrial (por exemplo: para resíduos sólidos contaminados e
que não podem participar do processo de reciclagem)
Sempre sobrará algo para aterrar - a questão não é ter ou não ter área
para aterro de resíduos - a questão correta é a dimensão do aterro e o
tempo estimado e comprometido para sua ocupação plena. Mesmo com
adequados sistemas de gestão de resíduos sólidos, sobra algo como 5 a 15
kg secos de resíduos sólidos/adt polpa para se aterrar. Isso sem considerar
os resíduos perigosos, que definitivamente demandam aterros ou depósitos
especiais e licenciados para essa finalidade.
A reciclagem (interna e externa) de resíduos é uma prática com muito
adequado nível de sustentabilidade. Ela consiste em se dar uma nova
oportunidade aos insumos que se perderam e se converteram em resíduos
sólidos, possibilitando a eles uma nova participação em atividades produtivas
úteis.
Entretanto, o uso de quaisquer resíduos precisa cumprir alguns
condicionantes simples e vitais:
 Não devem colocar riscos à água, solo, ar, ecossistemas, plantas,
animais e pessoas;
 Não devem ocasionar problemas de poluição aérea (odor e
substâncias voláteis tóxicas), nem hídrica (percolados e
contaminação de águas subterrâneas);
 Não devem afetar áreas de interesse especial, nem a paisagem e
a beleza dos cenários onde estiver ocorrendo;
 Deve cumprir com os requisitos legais aplicáveis;
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 Deve merecer monitoramento, controle e acompanhamento
constantes.
As empresas que adotam a Estratégia 01 são aquelas que produzem
um composto organo-mineral para disposição sobre o solo florestal. Elas
acreditam com isso que:
 O conceito de se retornar aos solos os nutrientes extraídos dos
mesmos é uma prática ambiental justa para as florestas
plantadas e para a sustentabilidade da capacidade produtiva dos
sítios florestais;
 As operações com os resíduos e mercados são muito mais
simples, apesar do amplo envolvimento com os resíduos e com
as dimensões e investimentos/custos das estações de
compostagem;
 A qualidade do composto organo-mineral é mais adequada às
culturas agrícolas e florestais do a que se obtém com aplicações
em separado dos resíduos, em função da inclusão do nitrogênio
do lodo biológico ao composto, elemento nutricional que existe
em falta nos demais resíduos sólidos de uso potencialmente
agroflorestal (caso das cinzas, “dregs”, “grits”, lama de cal, etc.)
Já as empresas que adotam a Estratégia 02 (segregação e
comercialização individual dos resíduos) necessitam de diversas áreas
cobertas e separadas para estocagem e manuseio dos resíduos na confecção
de seus produtos. Também precisam de muito mais ações externas na busca
de parcerias e clientes em diferentes tipos de setores agrícolas, industriais,
etc. O envolvimento externo é definitivamente uma das chaves de sucesso
para essa gestão. Essas empresas acreditam basicamente que:
 Os resíduos segregados representam valores e
distintos, podendo assim ser mais valiosos
consumidores;

utilizações
para os

 A segregação dos resíduos permite se atingir o máximo em
termos de sustentabilidade para cada resíduo e para cada tipo de
potencial utilização dos mesmos;
 Existem inúmeras possibilidades novas e ainda não conhecidas
ou exploradas para os resíduos. A individualização dos mesmos
oferece a vantagem de maiores conhecimentos, controles e
desenvolvimentos pela pesquisa e desenvolvimento. Além disso,
a possibilidade de se produzir misturas controladas é vista como
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uma outra vantagem para se otimizar a qualidade dos produtos
fabricados
(por
exemplo:
a
mistura
controlada
de
“dregs”+”grits”+”cinza de biomassa” para se compor um
corretivo de acidez do solo ou um fertilizante mineral de
adequada estabilidade e performance).
Já as empresas que adotam a Estratégia 03 usam a postura
oportunista de vender algum tipo de resíduo para um mercado local (por
exemplo: venda do lodo primário rico em fibras para uma fábrica de papel
com qualidade capaz de absorver isso) e aterram o restante dos resíduos
para os quais não conseguem comercialização. Muitas vezes (mas não em
todos os casos), são empresas que controlam muito pouco a geração e
qualidade dos resíduos e se preocupam tão somente em cumprir com os
requisitos legais em relação ao aterro industrial de resíduos (em suma, só
realizam o necessário para estar em adequação e conformidade legais).
A seguir, gostaria de lhes apresentar algumas imagens de empresas
que se posicionam nessas três estratégias, tendo selecionado empresas
líderes e que adotam essas posturas diferenciadas em função de suas
próprias estratégias empresarias. Estar relacionada como empresa no nível
estratégico 03 não significa necessariamente que se faça uma má gestão dos
resíduos: pode significar apenas que a empresa prefere não se envolver em
sistemas de reciclagem para as florestas ou para os mercados locais em
função de suas condições locais que no momento não a estão levando para
essa gestão. Entretanto, estão deixando oportunidades de maior
sustentabilidade em segundo plano, disso não tenho dúvidas.

Estratégia 01: fabricação de composto organo-mineral para aplicação em
solos florestais

As duas empresas líderes no Brasil com esse tipo de gestão são a Cia Suzano
de Papel e Celulose em sua unidade de Limeira/SP e a International Paper do
Brasil, em suas fábricas de Luiz Antônio e Mogi-Guaçu, ambas em São Paulo.
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Central de compostagem da Cia. Suzano em Limeira/SP, mostrando inclusive que
todo o solo é pavimentado com concreto e o chorume é coletado para tratamento
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Central de compostagem da International Paper do Brasil em Luiz Antônio/SP

Estratégia 02: segregação e venda de diferentes produtos a mercados
regionais
As empresas líderes nessa estratégia (Veracel e Celulose Riograndense)
trabalham em parceria com a empresa gestora de resíduos e denominada
Vida - Produtos e Serviços em Desenvolvimento Ecológico (http://www.vidae.com.br), que foi desenvolvida e concebida pelo engenheiro agrônomo José
Lutzenberger, suas filhas Lilly e Lara e profissionais de altíssima competência
e visão (Fernando, Renata, Flávio, etc.).
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Produtos e estratégias desenvolvidas pela empresa Vida Produtos e Serviços em
Desenvolvimento Ecológico na Central de Reciclagem de Resíduos Sólidos na fábrica
da Celulose Riograndense em Guaíba/RS

Estratégia 03: reciclagem de alguma parte (em geral pequena) de resíduos
sólidos e aterro industrial do restante
Nesse posicionamento estratégico enquadra-se ainda a maioria das
empresas produtoras de celulose kraft de eucalipto, no Brasil e fora dele;
logo, muitas oportunidades existem para elas para mudanças em suas ações
e estratégias, mesmo se considerando que o aterro industrial é uma prática
adequada sob os princípios legais e de acordo com alguns dos princípios de
sustentabilidade.
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Aterros industriais com excelentes níveis de qualidade em sua engenharia tecnológica
Entretanto, os resíduos de excepcional valor como cinzas de biomassa (dentre outros)
acabam ali enterrados para sempre...

Com relação à estratégia 02, que procura dar valores e destinações
em separado para cada resíduo sólido, decidi criar para vocês um quadro
simplificado onde estão colocadas as oportunidades hoje conhecidas e
praticadas para os resíduos sólidos minerais da fabricação de celulose kraft
de eucalipto. Esse quadro contempla o que se tem referido a nível mundial
como “usos benéficos e adequados para os resíduos sólidos minerais da
fabricação de celulose kraft”:

QUADRO: Usos benéficos e adequados para os resíduos sólidos minerais da
fabricação de celulose kraft (“Beneficial uses for the mineral solid wastes of a
kraft pulp mill”)

Tipo de Utilização
Aplicação aos solos como corretivo de
acidez ou fertilizante mineral ou organomineral

Estabilização de solos pela melhoria de
sua compactação e resistência

Resíduos para essa aplicação














Cinzas da biomassa
Cinzas do carvão mineral
Lama de cal
“Dregs”
“Grits”
Cal virgem ou queimada
Composto organo-mineral
“Grits”
“Dregs”
Cinzas do carvão mineral
Cinzas da biomassa
Cal virgem ou queimada
Lama de cal
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Cobertura de aterros, áreas mineradas,
solos erodidos, tanto para enchimento
como para reabilitação das áreas
Material pozolânico para fabricação de
cimento e/ou concreto
Agregados na produção de argamassa

Pavimentação de estradas secundárias
de terra

Uso como agregados em pavimentação
asfáltica

Compósitos contendo cimento, argila,
areia e argilo-minerais (cerâmicas,
tijolos, blocos de concreto, etc.)
Neutralização de águas e percolados
ácidos (de aterros, áreas mineradas,
etc.)
Ajustes de pH de águas e efluentes de
processos industriais
Fabricação de carvão ativo
Combustível
equipamentos
finalidade

para
requeima
adequados para

em
essa

Tratamento de efluentes para redução
de DQO, cor e AOX
Redução de odor de gases de TRS, etc.








































Cinzas de fundo e cinzas leves da
biomassa
Cinzas de fundo e cinzas leves da
combustão do carvão mineral
“Dregs” e “Grits”
Cinzas da biomassa
Cinzas do carvão mineral
“Dregs” e “Grits”
Lama de cal
Cal virgem ou queimada
“Dregs” e “Grits”
Areia de leito fluidizado
Cinzas da biomassa
Cinzas do carvão mineral
“Dregs” e “Grits”
Lama de cal
Cal virgem ou queimada
Cinzas da biomassa
Cinzas do carvão mineral
“Dregs” e “Grits”
Lama de cal
Areia de leito fluidizado
Cinzas da biomassa
Cinzas do carvão mineral
“Dregs” e “Grits”
Lama de cal
Areia de leito fluidizado
Cinzas da biomassa
“Dregs” e “Grits”
Lama de cal
Cal queimada
“Dregs” e “Grits”
Cal queimada
Cinzas de biomassa contendo alto
teor de carbono residual (acima
de 27%)
“Dregs”
Cinzas de biomassa contendo alto
teor de carbono residual (acima
de 35%)
“Dregs”
Cinzas de biomassa contendo alto
teor de carbono residual (acima
de 27%)
“Dregs”
Cinzas de biomassa contendo alto
teor de carbono residual (acima
de 27%)
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Controle de “bulking” de lodos em
estações de tratamento de efluentes
Complemento
nutricional
para
a
compostagem
Carga na fabricação de papéis
branqueados ou reciclados

não








“Dregs” e “Grits”
Cinzas da biomassa
“Dregs” e “Grits”
Cinzas da biomassa
Cinzas do carvão mineral
Lama de cal

Como já mencionamos, as oportunidades de aplicações são inúmeras
e devem existir outras tantas mais a esperar pelo desenvolvimento em
pesquisas e pela criatividade e inventividade de nossos técnicos.
Nas próximas seções desse capítulo do Eucalyptus Online Book
estaremos detalhando algumas dessas aplicações, em especial aquelas que
oferecem mais possibilidades e outras para as quais alguns cuidados extras
devem ser tomados na reciclagem.
Já na seção sobre Referências da Literatura e Sugestões para Leitura
temos inúmeras citações com links para se obter os artigos técnicos
publicados por inúmeros autores, detalhando aplicações e benefícios para
praticamente todos os resíduos minerais abordados nesse capítulo. Em
outros capítulos desse livro virtual vocês também poderão conhecer as
aplicações e potencialidades de usos de outros resíduos do processo de
fabricação da celulose e do papel, tais como dos diversos tipos de lodos e da
casca suja, etc.

============================================
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS MINERAIS COMO COMBUSTÍVEIS

Cinzas de biomassa com altos teores de carbono orgânico servem para requeimar

Quando um determinado resíduo mineral se apresentar seco e com
teor de carbono orgânico superior a 30%, ele pode ser considerado
potencialmente um combustível, pois possui calorias a oferecer em processos
de combustão. Em geral, isso pode ocorrer para cinzas volantes de caldeiras
de biomassa, que eventualmente trabalhem sobrecarregadas, ou com
tamanhos exagerados de cavacos. Entretanto, a requeima de cinzas requer
cautela, pois temos que garantir alguns condicionantes importantes para não
se deparar com problemas que podem ser graves com essa prática. Esses
cuidados são os seguintes:
 As cinzas devem ser uniformes e não terem contaminantes como
pedras, areia, etc.;
 As cinzas devem estar limpas e secas;
 A unidade de queima deve ser compatível com esse tipo de
combustível que se assemelha a um pó fino e que tem elevado teor de
elementos minerais. Caso essa requeima seja feita em quantidades
excessivas e por longo período de tempo, as contaminações minerais
desse combustível podem determinar dois tipos de problemas:
vitrificação e erosão. A erosão é bem grave, pois o fluxo alto desses
elementos minerais na parte interna da caldeira pode desgastar mais
aceleradamente os tubos da mesma, seja nas paredes, bancada e
economizadores. Com isso, ao invés de se ganhar alguma energia, vaise perder vida útil da caldeira. Quando essa operação de requeima se
tornar rotina em alguma fábrica, é interessante se purificar por
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peneiramento essas cinzas a serem requeimadas. Com isso, podem ser
retiradas as frações não interessantes ao processo, que são as mais
grosseiras e as mais finas.
O poder calorífico desses materiais pode variar entre 1.800 a 4.500
kcal/kg seco, o que não deixa de ser bastante interessante. Afinal, o resíduo
é uma espécie de carvãozinho, e em geral bem seco, ou seja, vai oferecer
boa e necessária energia para a fábrica.
Sabe-se que quanto mais fino o material, menor será seu poder
calorífico, uma vez que esse material fino foi bem queimado quando da
queima precedente. Já as partículas mais grosseiras, acima de 2 mm,
chegam a ter mais de 4.500 kcal/kg seco. Logo, a segregação de partículas
pode ser interessante complementação para a requeima desses materiais.
Recomenda-se que para toda requeima de cinzas contendo altos teores
de carbono que sejam realizadas inspeções das paredes, pinos e tubulações
das caldeiras, para evitar surpresas. Caso elas se mostrem extremamente
lisas e espelhadas, ou com desgaste mais acentuado que o normal, pode
significar que uma abrasão intensa esteja ocorrendo e a operação deve ser
descontinuada. Outra opção seria o peneiramento das cinzas para separação
apenas do carvãozinho de dimensões maiores e menor teor de elementos
minerais.

=============================================
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS MINERAIS COMO CARVÃO ATIVO
(OU PARA SUA FABRICAÇÃO)

Muitas cinzas são praticamente carvão ativado ou ativo

Tanto os “dregs” como as cinzas das caldeiras de biomassa podem
eventualmente possuírem altos teores de carbono orgânico em sua
constituição. Recomenda-se que quando esse teor for acima de 27%, que o
material tem potencial para atuar na adsorção de íons e de água. Isso
porque o material terá alta capacidade higroscópica e também boa
capacidade de reter íons, devido à presença de micro-poros, alta área
superficial e cargas eletrostáticas capazes de ajudar nessa adsorção. Esses
materiais podem ser inclusive potencializados nessas propriedades pela
moagem e ativação dos mesmos.
Quanto maior o teor de carbono orgânico e quanto maior for a finura
do material, melhor é o seu desempenho, desde que a finura não seja
exagerada e o material se perca por arraste.
As cinzas de biomassa possuem carbono orgânico em faixas muito
variáveis. Apenas aquelas com teores de carbono acima de 27% têm sido
recomendadas para essa finalidade. Já o “dregs”, que tem também uma
espécie de ativação na sua queima na caldeira de recuperação, já mostra
capacidade de adsorção para teores de carbono orgânico a partir de 20%.
As áreas superficiais desses resíduos se encontram por volta de 100 a
200 m²/grama, quando um bom carvão ativo possui aproximadamente 600 a
700. Entretanto, isso não é um problema, pois o fracionamento e a
segregação são tecnologias simples de serem realizadas.

86

O carvão ativo resultante das cinzas e do “dregs” pode ser usado na
própria fábrica, para diversas aplicações. Inclusive, as próprias cinzas ricas
em carbono e o “dregs” podem ser usados como tal, com boa performance
como carvão ativo, apesar desse desempenho poder ser bem melhorado pelo
aumento da área superficial. Caso esses resíduos sejam convertidos em
carvão ativo, eles podem ter diversas utilizações industriais, tais como:
 Adsorção de compostos de mau odor;
 Adsorção de compostos halogenados clorados (AOX), cor e DQO –
Demanda Química de Oxigênio de efluentes industriais.
Para essas finalidades, se realizadas na própria fábrica, não se deve
querer tratar todo o efluente ou todo um grande fluxo de gases com esses
resíduos. Devemos deixar os mesmos para tratar as situações mais graves e
problemáticas; ou seja, os efluentes setoriais com altos teores de
halogenados clorados ou com altos níveis de DQO recalcitrante. No caso de
emissões aéreas, devemos reservar o nosso carvão ativo internamente
gerado para reduzir pontos de altas emissões de TRS (“Total Reduced
Sulfur”), como o caso de gases não condensáveis concentrados, emissões
fugitivas mais sérias, etc.
O resíduo “dregs” também tem a capacidade de ser usado em ajustes
de pH de efluentes ácidos carregados de cor, DQO e AOX, como é o caso de
efluentes ácidos do branqueamento.

Cinza “preta” de biomassa

=============================================
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS MINERAIS PARA NEUTRALIZAÇÃO
DE ÁGUAS ÁCIDAS

Diversos dos resíduos sólidos minerais das fábricas de celulose têm
características de alta alcalinidade, podendo assim ser utilizados para ajustes
de pH de águas e efluentes ácidos. Podem também neutralizar chorumes e
percolados que são gerados de aterros industriais, sanitários e também de
resíduos de processos de mineração. No caso das fábricas de celulose,
alguns desses resíduos são usados internamente para neutralização de
algumas águas ácidas. Como existe nos resíduos uma fração insolúvel e
sólida, toda adição deve ser feita em condições que precedam uma
sedimentação para remoção desses sólidos suspensos, como é o caso de
decantadores ou de filtros.
Quando forem utilizados resíduos como “dregs”, cinzas de biomassa
ou cinzas de carvão mineral há que se monitorar os teores de metais
pesados em lodos e nos efluentes, pois existe a possibilidade dos mesmos
aumentarem ligeiramente por essas adições. Por isso mesmo, toda atenção
aos limites que a legislação coloca para os mesmos.
=============================================
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS MINERAIS PARA COBERTURA DE
ATERROS, ÁREAS MINERADAS E TERRENOS ERODIDOS

Finalizando aterros industriais pelo recapeamento com cinzas de biomassa

Diversos resíduos sólidos minerais possuem potencial comprovado
para atuarem como materiais selantes ou de finalização de aterros de
resíduos, Também podem atuar como camadas de enchimento ou de
aterramento de terrenos erodidos pela mineração, pela erosão, etc.
Quando isso ocorrer, há que se cuidar muito bem para se garantir
eficientes sistemas de drenagem de águas e de coleta/captação de lixiviados.
Isso porque esses materiais utilizados para enchimento de poços ou buracos,
ou para capas de aterros podem lixiviar elementos minerais contaminantes,
que eventualmente venham a se concentrar em alguma lagoa ou curso de
água da região.
Diversos dos resíduos das fábricas de celulose kraft possuem
propriedades pozolânicas, ou seja, endurecem e solidificam o solo através de
reações entre os seus constituintes e os constituintes do solo. Esses resíduos
também salinizam e sanitizam a capa superficial desses aterros, impedindo
que ali cresçam insetos e pequenos animais perfuradores do solo. Também,
como não possuem matéria orgânica, não se degradam anaerobicamente,
não gerando, portanto, compostos de mau odor ou de metano inflamável e
tóxico.
Os principais resíduos utilizados para essas finalidades são: cinzas das
caldeiras de biomassa e de carvão mineral, “dregs” e “grits”, lama de cal. A
lama de cal é considerada como excelente para desenvolver uma barreira
hidráulica no recapeamento dos aterros.
=============================================
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS MINERAIS PARA
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

Estradas pavimentadas com resíduos (Fonte foto: Thacker,NCASI, 2007)
Uma oportunidade de uso para muitos de nossos resíduos minerais...

Existe uma ampla diversidade de utilizações de resíduos minerais das
fábricas de celulose para a pavimentação de estradas. Esse tipo de
reciclagem pode ocorrer tanto para estradas não pavimentadas de “chão
batido”, como para estradas com pavimentação asfáltica ou a concreto.
Importante se ressaltar que as estradas florestais estão sendo cada
vez mais pressionadas pelo uso intenso de veículos pesados, como
treminhões, etc. Por isso, há definitivamente a necessidade de se melhorar
os comportamentos estático, dinâmico e de preços dos materiais de
engenharia utilizados na construção das mesmas.
Inúmeros estudos comprovam a boa performance das misturas de
solo/cal e solo/cimento para essas finalidades. Entretanto, isso pode ser
inclusive melhorado pelo uso de alguns materiais mais baratos e com
características pozolânicas que ocorrem como os resíduos minerais das
fábricas de celulose kraft. Muitas pesquisas têm demonstrado o bom
desempenho de alguns desses materiais para a compactação, durabilidade e
resistência do pavimento em relação à tradicional mistura solo/cal.
Similarmente à cal, as cinzas da biomassa e do carvão mineral, o
“dregs”, o “grits” e a lama de cal têm demostrado que alteram para melhor
as propriedades dos solos, tornando a mistura mais adequada para a
pavimentação de estradas de terra. Em ordem de performance, a literatura
se refere que eles poderiam ser usados na seguinte ordem: cal queimada,
“grits”, “dregs”, cinzas de caldeiras de biomassa e de carvão mineral, lama
de cal. Tudo isso é função das reações pozolânicas que os resíduos
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promovem com o solo, com a geração de compostos cimentantes e
solidificantes, que aumentam a duração e resistência dos pavimentos.
No caso desses resíduos, é importante que eles contenham mínimos
residuais de compostos cáusticos, já que as argilas do solo são sensíveis à
soda cáustica.
Existem citações de alguns autores que recomendam inclusive
misturar alguns desses resíduos com alcatrão ou lignina neutra, para
adensar e dar maior ligação às partículas do pavimento.
Deve-se não apenas se concentrar a atenção na qualidade do
pavimento, mas também na capacidade dele de gerar poeiras. Alguns
resíduos como o “grits” são reconhecidos por serem inibidores de poeiras,
outros, como as cinzas leves podem aumentar o nível de poeira, o que não é
nada recomendável. Isso porque as pessoas estarão respirando poeira de
resíduos minerais, com teores variados de compostos controlados pela
legislação. Em casos de resíduos como “dregs” e cinzas de combustão, o
melhor para evitar a inalação dessa poeira seria se misturar bem o resíduo
com o solo e depois compactar a mistura, deixando um pavimento mais
sólido, denso e resistente também à liberação de poeiras.
Além do uso dos resíduos em pavimentos de estradas com base em
solo, eles podem ser utilizados também nos aterros sempre requeridos na
construção ou modernização de estradas. Nesse caso, as cinzas pesadas são
de excelente desempenho. Essas cinzas de fundo, bem como as areias de
leito fluidizado constituem-se em adequadas bases de agregados granulados
para diversas finalidades em pavimentos e construções de estradas de terra.
As cinzas volantes da combustão são muito utilizadas em cobertura de
estradas em períodos de inverno, em regiões onde cai neve. A salinidade das
mesmas ajuda a diminuir o ponto de congelamento da água e derrete a neve
a um baixo custo. Além disso, são menos agressivas que o tradicional uso de
sal marinho.
Na pavimentação asfáltica também existe espaço para o
aproveitamento de alguns resíduos das fábricas de celulose kraft. Nesse tipo
de pavimentação sempre existe a necessidade de agregados finos (areia
fina). Existem inúmeros estudos mostrando que alguns resíduos podem
substituir a areia em proporções variadas, entre 10 a 20%, com vantagens
em desempenho e em custos. Dentre eles citamos a lama de cal, “dregs” e
“grits”.
Na pavimentação asfáltica (e naquela com concreto) existem diversas
camadas com diferentes níveis de rigidez e de flexibilidade. Em todas elas
existe a necessidade de algum tipo de agregado resultante da fragmentação
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de granitos, arenitos, etc. Sempre se recomenda a reciclagem de algum
resíduo para a construção de estradas mais ecológicas, mas sem perda de
sua qualidade e durabilidade. As areias de leito fluidizado e os resíduos
mencionados anteriormente nessa seção têm excelente potencial de
substituição de alguma percentagem de agregados tradicionais.
Vocês podem estar um pouco preocupados, pois ainda não mencionei
nada sobre as cinzas derivadas da combustão da biomassa e do carvão
mineral. Elas também são viáveis, mas devem ser praticamente isentas de
carbono orgânico residual. Para esses agregados a granulometria é vital. Por
isso, conhecidas as especificações, pode-se inclusive fracionar as cinzas para
seleção das dimensões mais recomendadas ao uso.
Todo agregado asfáltico ou de concreto tem restrições rígidas nas
suas especificações com relação a: teor de carbono orgânico, teor de soda
cáustica, umidade, granulometria, densidade, pureza e capacidade baixa de
lixiviação (para impedir que a estrada vá aos poucos “sendo dissolvida”).
Existe consenso entre inúmeros autores de que os resíduos da
fabricação da celulose kraft são viáveis e úteis para a construção de
estradas, Recomendam que por motivos de precaução, que se limite em 10 a
20% o seu uso, enquanto melhores especificações em qualidade venham a
ser definidas e cumpridas pelos fornecedores (fábricas de celulose kraft).

Lama de cal e cal queimada no aguardo para serem misturadas ao solo e
compactadas para melhoria da qualidade de pavimentos de estradas de terra

=============================================
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS MINERAIS
PARA FABRICAÇÃO DE PAPEL

Com o crescente apelo ecológico pelo papel reciclado, o uso da lama
de cal como carga mineral em papéis reciclados não branqueados é de
grande interesse e potencial. Entretanto, por ser um carbonato de cálcio
precipitado, a lama de cal vai demandar condições de colagem neutra ou
alcalina, o que em caso de papéis marrons isso raramente é realizado.
Entretanto, para papéis de impressão da linha ecológica existe um potencial
interessante. A lama de cal precisaria ser a mais pura e seca possível,
preferencialmente recolhida como cinzas volantes do precipitador
eletrostático do forno de cal. Algo perfeitamente viável de ser feito.
Outra característica da lama de cal é sua tonalidade acinzentada e
não branca, podendo a mesma ter também uma função de corante na
fabricação de alguns tipos de papéis.
=============================================

93

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS MINERAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Produtos da construção civil – uma excelente alternativa para nossos resíduos
sólidos minerais

A indústria da construção civil é grande consumidora de recursos
naturais, como areia, pedras, argilas, água, terra, etc. A extração desses
materiais, além de gerar impactos ambientais (mesmo que sejam
controlados e mitigados), colabora para a exaustão cada vez maior de alguns
deles. Com isso, as jazidas desses materiais construtivos ficam cada vez
mais escassas e distantes dos pontos de consumo, encarecendo os mesmos.
Por isso mesmo, a indústria da construção civil tem máximo interesse em
buscar outros materiais alternativos, de fontes mais próximas e de menores
custos. Essa tem sido uma das razões para o interesse despertado por
diversos resíduos das fábricas de celulose para esse tipo de indústria. A
surpresa tem sido o bom desempenho e o excelente potencial para inúmeras
utilizações desses materiais residuais, que agora se estão convertendo em
matérias-primas valiosas para a construção civil.
Por essas razões, a utilização de resíduos sólidos minerais pela
indústria da construção civil tem sido ampla e sem as restrições que eram
colocadas no passado até que recente. Essa indústria tem hoje o máximo
interesse em usar resíduos minerais, desde que apropriados em qualidade,
seguros e a preços convidativos. Como a indústria de celulose e papel é
grande geradora de resíduos sólidos (minerais e lodos), evidentemente as
parcerias e desenvolvimentos conjuntos ocorrem com frequência entre as
partes interessadas dessas duas grandes e importantes indústrias.
De uma forma geral, a maioria dos resíduos sólidos minerais gerados
pela indústria de celulose kraft pode ter uma ou diversas aplicações na
construção civil. Essas aplicações vão desde a fabricação de cimento e
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argamassas até a utilização em blocos de concreto, estruturas, pavimentos
de estradas, etc.

Muro contendo argamassa feita com resíduo mineral de fábrica de celulose (“grits”)

Uma das grandes razões desse sucesso são as propriedades
pozolânicas de alguns de nossos resíduos minerais. As pozolanas são usadas
em complementação à fabricação do cimento para melhorar a qualidade dos
produtos cimentícios para a construção civil. Isso porque elas melhoram:
 A durabilidade das construções;
 Reduzem a patogenicidade do concreto;
 Reduzem a deterioração prematura das argamassas;
 Aumentam a resistência dos produtos à base de cimento e concreto;
 Melhoram a reologia das massas de cimento e concreto no estado
fresco;
 Melhoram o comportamento mecânico
materiais no estado endurecido;

e

a

durabilidade

desses

 Aceleram o endurecimento do concreto;
 Reduzem o consumo energético na fabricação do cimento;
 Reduzem os custos gerais na fabricação do cimento, concreto,
argamassas, rebocos, etc.
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Além das propriedades pozolânicas, a uniformidade granulométrica
dos resíduos também é considerada vantajosa para a fabricação de massas
de cimento, concreto, argamassas, tijolos, cerâmicas, etc. São por isso,
também considerados agregados importantes, uniformes e baratos.
A indústria da construção civil vê não apenas vantagens de custos,
performance e qualidade, mas enxerga a oportunidade de comercialização de
“produtos verdes”, que colaboram para a reciclagem de materiais residuais.
As “construções verdes” e o “concreto verde” são cada vez mais populares
nesses mercados. Esses têm sido alavancadores de novos e atrativos
negócios para essa indústria.
Portanto, dentre as inúmeras vantagens dos resíduos sólidos minerais
para a indústria da construção civil, vamos relacionar as seguintes:
 Propriedades pozolânicas e cimentícias;
 Granulometria fina e relativamente regular;
 Fontes de óxido de cálcio;
 Resistência física conferida;
 Baixos preços por serem materiais residuais;
 Material reciclado (apelo ecológico);
 Substituto parcial ou total de outros produtos mais caros (areia,
cimento, argilo-minerais, terra) cada vez mais escassos em termos de
mineração extrativa;
 Disponibilidade ao longo do ano todo devido à regularidade de
produção da indústria de celulose e papel.
Entretanto, o uso dos resíduos merece atenção e cuidados, além do
cumprimento das rígidas especificações de qualidade. Isso para impedir que
ao invés de benefícios, venham a trazer problemas à construção civil ou aos
seus usuários e pessoas que entram em contato com eles. Existem
desvantagens que precisam ser minimizadas e em alguns casos mitigadas:
 Alta variação no teor de umidade de alguns resíduos;
 Residual cáustico de alguns resíduos;
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 Presença de contaminantes indesejáveis (pedras, cascas, cavacos de
madeira, etc.);
 Presença de teor elevado de carbono orgânico não queimado nos
“dregs” e em alguns tipos de cinzas da combustão. Conforme a
finalidade, o teor máximo de carbono orgânico varia entre 3 a 6%.
 A presença de dioxinas, furanos e metais pesados em alguns resíduos,
o que não inviabiliza sua utilização em materiais construtivos, mas
exige avaliações, análises e cuidados. Em todos os casos, os teores
desses contaminantes problemáticos devem ser avaliados e estarem
compatíveis ao recomendado pela legislação.
O carbono orgânico interfere com as propriedades pozolânicas dos
resíduos e enfraquece as construções. As propriedades pozolânicas são
resultantes de reações cimentícias de componentes dos resíduos com o
cimento, provocando o endurecimento do material na presença de água e em
condições alcalinas. Como a indústria da construção civil aprecia essas
propriedades e a granulometria dos resíduos, ela tem muito interesse pelo
menos no seguinte:
 Características pozolânicas do resíduo;
 Presença de CaO ou CaCO³ (poder alcalinizante);
 Características de argilo-minerais (teores de Al²O³; SiO²; Fe²O³);
 Atuação concomitante como ligante e agregado (função dupla de
cimento e areia);
 Granulometria uniforme e adequada;
 Ausência de contaminantes problemáticos à utilização como material
de construção civil (soda cáustica, enxofre, carvão, etc.);
 Uniformidade de propriedades, entre as quais o teor de umidade.
Do exposto, pode-se concluir que a aceitação de um resíduo sólido
mineral para uso na construção civil dependerá de:
 Tipo de aplicação;
 Qualidade e uniformidade do resíduo;
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 Potencial de substituição de algum outro material mais caro e de pior
desempenho para as construções;
 Limitações que possam comprometer a qualidade e a durabilidade dos
materiais fabricados com os resíduos.
De uma maneira geral, todos os trabalhos técnicos que relatam a
utilização na construção civil de diversos dos resíduos minerais da indústria
de celulose kraft confirmam que eles não oferecem riscos; pelo contrário,
mostram benefícios, podendo entrar em diversas composições de produtos
da construção civil em proporções que variam entre 5 a 50%, conforme o
tipo de aplicação e do resíduo em questão. Isso sem falar em alguns casos
onde só o resíduo pode desempenhar muito bem a função (exemplo: aterro
com cinza de fundo para regularização de terrenos)

“Dregs”/”Grits” – geração e armazenamento rápido nas fábricas

Um dos resíduos que tem mostrado maiores dificuldades de aceitação
tem sido a mistura “dregs”/”grits”, pela irregularidade de qualidade, pela
presença de carbono orgânico e pelos compostos cáusticos de sódio e
enxofre. Quando se individualizam “dregs” e “grits” em dois resíduos, eles
podem ter rotas de utilização distintas e guardam melhores regularidades
para potencializar suas aplicações. Inclusive, o “grits”, isoladamente, é
bastante apreciado para diversas aplicações, inclusive para a fabricação de
argamassas e reboco.
Dentre os resíduos da indústria de celulose kraft aqueles com maiores
utilizações pela indústria de construção civil são:
 Cinzas volantes do carvão mineral;
 Cinzas volantes da biomassa;
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 Cinzas de fundo de caldeiras;
 Areia de leito fluidizado;
 Lama de cal;
 Cal virgem ou cal queimada;
 “Grits”;
 “Dregs”.
Todos têm tido muitas oportunidades e chances de demonstração de
sucessos para inúmeras aplicações. Dentre essas aplicações, destacamos:
 Produção de cimento pozolânico tipo Portland;
 Produção de rebocos e argamassas;
 Como agregados grosseiros ou finos e como pozolanas para produtos
de concreto;
 Fabricação de concreto celular poroso e esponjoso (excepcional
desempenho da cinza leve de carvão mineral);
 Fabricação de tijolos, blocos de concreto, blocos de vedação,
bloquetes, concreto moldado, cerâmica vermelha, cerâmica semi-grés,
compósitos contendo cal e argilo-minerais, etc.
 Produção de massa cimentícia de enchimento e utilizadas na base de
estruturas, fundações e camadas de pavimento (“flowable fill” http://en.wikipedia.org/wiki/Flowable_fill).

Massa cimentícia do tipo “flowable fill”
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Enfim amigos, as oportunidades estão ai, basta desenvolver as
mesmas em parceria com as partes interessadas da construção civil que
estejam próximas de sua fábrica. Se elas ainda não estão interessadas,
leiam esse capítulo muito bem, acessem as referências da seção de
literatura, leiam também, preparem um portfólio e agendem uma visita de
apresentação de seus materiais residuais.

Produtos da construção civil contendo resíduos sólidos minerais da fabricação de
celulose kraft – Fonte: Arauco Valdívia, 2006

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

UTILIZAÇÃO AGROFLORESTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS MINERAIS
- DISPOSIÇÃO EM SOLOS FLORESTAIS E AGRÍCOLAS -

Fonte foto: Thacker, NCASI, 2007

A aplicação nos solos de diversos dos resíduos sólidos minerais
gerados nas fábricas de celulose kraft constitui-se em uma das principais e
mais promissoras tecnologias de reciclagem dos mesmos. Alguns desses
resíduos possuem excepcionais virtudes agroflorestais como corretivos da
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acidez dos solos e em fontes de macro e micro-nutrientes fertilizantes.
Infelizmente, por serem na maioria materiais residuais onde ocorreu algum
tipo de combustão, eles são em geral pobres em nitrogênio. Entretanto, os
teores de macro-nutrientes vitais, como cálcio, potássio, magnésio, enxofre
e fósforo, bem como de inúmeros micro-nutrientes, são considerados
excelentes e muito bem-vindos aos solos.
Apesar de se tratar de prática ambientalmente muito correta, como a
de se devolver ao solo os nutrientes que dele foram exportados pelos
cultivos agrícolas e plantações florestais, essa técnica não pode ser de forma
alguma considerada como a de um “bota-fora” de resíduos no solo. Ela
envolve muita ciência, avaliações e compromissos. O primeiro desses
compromissos é com a segurança das pessoas que trabalham com o resíduo.
O segundo, com os usuários desses produtos; e em terceiro, com o
ecossistema que receberá os resíduos. Tudo precisa ser muito bem feito,
bem planejado e adequadamente realizado. Há riscos envolvidos, afinal,
todos os resíduos são não inertes, possuidores de alguns contaminantes que
podem trazer riscos, tais como: residuais cáusticos, metais pesados,
partículas finas que podem ser inaladas, poluentes orgânicos persistentes,
etc. Portanto, responsabilidade, ciência e conhecimentos devem caminhar
juntos – não basta apenas motivação e entusiasmo.
Muitas pessoas que aplicam esses resíduos ao solo não se atentam
que avaliações nutricionais e de disponibilidade desses nutrientes são vitais.
Isso para evitar se sobrecarregar o solo com algum nutriente, causando mais
malefícios do que benefícios. Por exemplo, dosagens excessivas de cálcio e
magnésio no solo podem elevar o pH do solo a níveis inadequados para o
crescimento das plantas florestais e agrícolas.

Exageros nas aplicações de “dregs”/”grits” aos solos florestais após colheita e antes
da condução da brotação do eucalipto
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Exageros na aplicação de lama de cal sobre solo florestal
A sorte é que os eucaliptos são valentes – mas nesse caso não estamos falando de
sorte, mas sim de falta de responsabilidade com os ecossistemas...

Os resíduos que possuem capacidade de neutralização dos solos
(cinzas de combustão de biomassa e de carvão mineral, “dregs”, “grits”,
lama de cal, cal virgem) devem ser cuidadosamente avaliados em relação ao
seu PRNT – Poder Relativo de Neutralização Total, que se calcula com base
na equivalência ao carbonato de cálcio e na granulometria de suas frações.
As quantidades a adicionar para ajuste de pH’s vão depender do pH e do teor
de alumínio trocável nos solos. Se não se fizer isso, corremos grandes riscos
de promover desbalanceamentos irreparáveis aos solos.
O desbalanceamento de nutrientes pode causar o excessivo consumo
do pouco nitrogênio que o solo possuir; com isso, afetando o crescimento
das culturas florestais e agrícolas.
Enfim, há muitas possibilidades de sucessos, mas os insucessos
também existem e vão depender de nossas ações e atuações.
Já discutimos anteriormente nesse capítulo os problemas relacionados
às dioxinas e furanos que em geral se apresentam em concentrações
variadas nos resíduos de combustão. Eles ocorrem nas cinzas da biomassa e
nas cinzas do carvão mineral. Também temos que nos atentar aos metais
pesados, que existem nas cinzas e no “dregs”. Tudo isso precisa e deve ser
quantificado e avaliado em relação às legislações e recomendações
internacionais para uso de resíduos em solos agroflorestais. As dosagens
devem ser tais que não comprometam a qualidade dos solos, mas isso vocês
já sabem, pois enfatizamos bastante no início desse capítulo. Na falta de
legislação local, sugiro que se baseiem na recomendação canadense da
província de Quebec – disponível nas páginas 38 e 39 desse capítulo.
Lembrem-se, devemos considerar que ao colocarmos os resíduos
aplicados aos solos, estamos buscando restituir qualidade nutritiva aos
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mesmos e dar crescimento e qualidade de vida às culturas que crescerão
sobre eles. Não podemos, sob hipótese alguma, encarar isso como uma
forma de se livrar do resíduo a um custo mínimo; ou de se pô-lo no solo por
não se ter onde dispor o mesmo. Ficou claro isso? Claro mesmo?
As taxas de aplicação ao solo não devem exceder a capacidade do
sistema solo/planta de utilizar, ciclar e reter os nutrientes aplicados. Se isso
acontecer, teremos perdas por lixiviação que vão comprometer as águas
superficiais e subterrâneas, até mesmo os aquíferos. A própria cultura pode
acabar se intoxicando pelo excesso de nutrientes. Logo, como tudo na vida,
os excessos fazem mais mal do que bem. Não vai haver benefício algum se o
aplicador sair colocando dezenas de toneladas de resíduos sobre o solo,
espalhando isso de forma irregular e descuidada.
Não apenas as quantidades, mas a forma e o momento de aplicação
são importantes. Em geral, os resíduos são sólidos secos na forma de
partículas ou de material granulado. Quando na forma de pó fino, a aplicação
é desfavorecida por formar poeira e ocorrer deriva. Também o pó acaba
empoeirando as plantas, prejudicando a fotossíntese pelas mesmas. No caso
de resíduos na forma de pós muito finos (exemplo: cinzas volantes), é
interessante se pensar em pelotização ou granulação dos mesmos em
partículas maiores e mais adensadas. Existem tecnologias simples e
eficientes para se fazer isso.
De uma forma geral, a aplicação ao solo depende de se ter uma
avaliação adequada e precisa de alguns fatores chaves, a saber:
 Natureza, composição e componentes do resíduo;
 Tipo e demandas nutricionais da cultura agrícola ou da plantação
florestal;
 Teores de nutrientes presentes no resíduo a aplicar (totalidade e
disponibilidade);
 Tipo de solo (arenoso, argiloso, pedregoso, etc.);
 Riqueza nutricional do solo (análise química de nutrientes totais e
disponíveis/trocáveis e pH);
 Teores totais e disponíveis de nutrientes no solo, resíduo, serapilheira,
planta, compondo-se com isso um adequado balanço nutricional para o
sistema solo/planta;

103

 Velocidade de liberação dos nutrientes e quantidade máxima passível
de ser liberada pelo resíduo para cada nutriente presente em sua
composição;
 Declividade do terreno;
 Características do ecossistema
aquíferos, serapilheira, etc.);

(presença

de

nascentes

d’água;

 Forma e momento de aplicação;
 Forma de incorporação ao solo; etc., etc.
A serapilheira é muito importante nesse processo, principalmente no
caso de plantações florestais e pomares permanentes de frutíferas. Ela
participa ativamente no processo de ciclagem de nutrientes. Ao receber um
reforço de nutrientes sobre ela pela aplicação do resíduo mineral, ela tem
seu dinamismo muito afetado. Isso porque a serapilheira (ou manta
orgânica) é a primeira a tomar contato com o resíduo aplicado. As condições
de umidade e alta presença microbiológica são muito favoráveis para a mais
rápida decomposição da serapilheira, em um processo mais veloz de
mineralização da matéria orgânica. Com a decomposição da matéria orgânica
mais húmus se agrega ao solo, bem como mais nutrientes que estavam
fixados nos restos vegetais.

A serapilheira e os restos da colheita tomam contato imediato com o resíduo aplicado

A decomposição da serapilheira depende de:
 Tipo de biomassa que compõe a serapilheira;
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 Temperatura, pH e umidade do solo e da serapilheira;
 Insolação e oxidação do material orgânico;
 Diversidade de microrganismos e dos organismos decompositores de
materiais orgânicos (tipo saprófitas, etc.);
 Composição química da serapilheira;
 Nutrientes fornecidos pelo resíduo aplicado;
 Etc., etc.
Tanto a aplicação dos resíduos ricos em nutrientes, como a
decomposição acelerada da serapilheira ajudam a resgatar a vitalidade
nutricional do sistema solo/planta. Como os solos agrícolas e florestais
costumam se empobrecer ao longo de seu uso continuado pela agricultura e
silvicultura, nada mais salutar do que o resgate da sua fertilidade com o
retorno dos nutrientes dos resíduos a esses ecossistemas. Tenho o maior
entusiasmo por isso, como agrônomo e silvicultor que sou. Trata-se de um
resgate de nutrientes aos solos e aos cultivos de plantas, o que pode ser
feito com um enorme apelo verde – verde de ecologia. Só não podemos
receber cartão vermelho pelo fato de tentarmos fazer isso sem qualidade e
com pouca ou nenhuma responsabilidade.
Vamos a um exemplo numérico. O cálcio, o potássio e o fósforo são
demandados com intensidade pelas florestas plantadas de eucalipto.
Inúmeros trabalhos sobre ciclagem e exportação de nutrientes publicados
por renomados autores mostram que a madeira e a casca (na colheita das
árvores) exportam de forma conjunta dos solos aproximadamente as
seguintes quantidades desses nutrientes:
 150 a 400 kg de cálcio por hectare;
 150 a 200 kg de potássio por hectare;
 20 a 40 kg de fósforo por hectare;
 50 a 70 kg de magnésio por hectare.
Evidentemente, essas quantidades variam conforme a produtividade
florestal, teor de nutrientes nesses compartimentos florestais, idade da
floresta, espécie florestal e riqueza dos solos. Entretanto, quaisquer que
sejam as explicações, essas quantidades são grandes e se não forem
repostas, acabarão promovendo o esgotamento dos solos pelo uso
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continuado dos mesmos. Eles perderão a capacidade de dar suporte e
crescimento às futuras gerações de árvores, ou às outras plantas que nele
vierem a habitar.
Considerando que é vantajosa e ambientalmente correta a aplicação
de resíduos sólidos minerais aos solos, vamos tentar recordar quais seriam
essas vantagens, mesmo que eu já lhes tenha contado sobre elas. Sempre é
bom reforçar os pontos positivos. Não adianta se falar mais nos pontos
negativos e nos pontos a sermos cautelosos - temos que olhar a prática
pelos dois lados – vantagens/sucessos e desvantagens/problemas. Portanto,
são as seguintes as vantagens do uso agrícola ou florestal dos resíduos
sólidos minerais da fabricação de celulose kraft:
 Fontes baratas e com adequados níveis de disponibilidade de macro e
micro-nutrientes;
 Fontes de cálcio e de magnésio com fácil disponibilização para atuarem
como corretivos rápidos da acidez (pH) dos solos;
 Capacidade de promoção do aumento da capacidade de troca iônica e
quantidades de bases trocáveis nos solos onde aplicados;
 Atuação na ciclagem de nutrientes, principalmente na aceleração da
degradação dos resíduos florestais e da manta orgânica, colaborando
para mais rápida formação de húmus e de carbono orgânico para as
camadas superficiais dos solos;
 Atuação no aumento da capacidade de retenção de água pelo solo,
devido ao carbono orgânico do resíduo e da decomposição da
serapilheira;
 Interessante, eficiente e barato complemento nutritivo
programa de fertilização mineral das culturas agroflorestais;

para

o

 Resgate de parte dos nutrientes florestais que haviam sido exportados
pelas árvores colhidas e usadas industrialmente;
 Melhoria do “status” nutricional, biológico e microbiológico dos solos
(efeito positivo sobre o crescimento de fungos, líquenes, musgos,
micro-vida, etc.). Entretanto, isso só ocorre quando as dosagens são
calculadas e aplicadas nas medidas e condições corretas.
 Melhoria do sub-bosque e da qualidade ecológica do sítio;
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 Proteção contra a erosão pela vegetação adicional que crescerá sobre o
solo no sub-bosque, impedindo o solo de ficar descoberto e sujeito às
ações das chuvas, ventos e enxurradas;
 Melhoria do crescimento e da produtividade da cultura plantada e
tratada com os resíduos;
 Garantia de maior sustentabilidade nas práticas agroflorestais;
 Minimização da acidificação dos solos pela ação das chuvas ácidas
(onde isso for um problema);
 Garantia de que as fábricas de celulose e papel atuem de forma mais
sustentável, não aterrando resíduos como um passivo ambiental, mas
reciclando-os e dando a eles a chance de serem úteis para a sociedade.
As plantações florestais mostram-se como cultivos bastante
adequados para serem fertilizados pelos resíduos sólidos industriais das
fábricas kraft. Existem muito boas razões para isso. Só não entendo a razão
que muitos engenheiros florestais mostram reticências para fazer essas
aplicações. Mesmo no caso de algumas empresas que reciclam externamente
a quase totalidade de seus resíduos, pouco desses resíduos são aplicados em
suas florestas plantadas. Acho isso definitivamente intrigante e até mesmo
um atestado de que talvez falte a eles uma maior atenção ao que estão
desperdiçando. Qualquer engenheiro florestal que entenda de solos e de
nutrição florestal veria isso como uma excepcional oportunidade e jamais
mostraria desconfiança ou desinteresse em relação a essa utilização.
Entretanto, somos todos humanos, como diriam os grandes gurus das
relações humanas e das motivações das pessoas. Há que se entender que
existem diferentes pontos de vista, níveis de conforto e de desafios e
principalmente, níveis de conhecimentos e de entusiasmo em relação às
coisas verdes.
Enfim, vejam porque as florestas plantadas são consideradas as mais
promissoras culturas para recebimento de resíduos minerais das fábricas de
celulose kraft:
 A indústria de celulose kraft depende das florestas plantadas para
suprimento de sua principal matéria-prima, que é a madeira. Logo, as
florestas são integrantes dessa indústria e estão em geral nas
proximidades das fontes geradoras dos resíduos.
 Os produtos das florestas plantadas são bens não alimentícios, logo,
qualquer
preocupação
sobre
eventuais
contaminações
que
eventualmente pudessem ocorrer não teriam impacto direto sobre a
população, mas sim, sobre as fábricas de celulose;
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 As florestas são sistemas agroflorestais com rotações longas – mínimo
de 5 a 6 anos no Brasil. Logo, as oportunidades de estabilização dos
resíduos e de seu aproveitamento estariam diluídas ao longo de um
tempo mais longo que no caso de culturas anuais.
 As florestas são sistemas solo/plantas que favorecem a infiltração das
águas e dos nutrientes devido à estrutura que os solos possuem pela
atuação das raízes finas superficiais das árvores. Também, existe
mínimo deflúvio superficial na forma de enxurradas fortes, o que evita
a perda dos resíduos para outros sítios (o que seria indesejável).
 As florestas mostram serapilheira rica em nitrogênio pela deposição de
folhas. Essa serapilheira, ao ter sua decomposição acelerada pelos
resíduos, libera no médio prazo o nitrogênio para uso pelas árvores,
potencializando a ciclagem dos nutrientes.
 Existe excelente capacidade de “absorção” dos resíduos pelos solos
florestais;
 As florestas plantadas utilizam solos de baixa fertilidade, em geral
ácidos. A agregação de nutrientes (e de cálcio corretivo do pH) é muito
bem recebida pelas árvores.
Portanto amigos, as florestas plantadas existem para serem úteis à
sociedade humana, dentre outros benefícios que oferecem. Elas não devem
ser consideradas de maneira alguma como depósitos de lixos e resíduos de
nossas fábricas – devem pelo contrário, serem partícipes de programas
saudáveis de reciclagem de resíduos sólidos da indústria de celulose kraft.

Disposição do resíduo como lixo: o que não se deve fazer nas florestas plantadas...
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Fertilização organo-mineral: o que se pode e se deve fazer nas florestas plantadas...
(Fonte: Jonas Vitti – Cia Suzano, a quem muito agradeço pelas diversas colaborações)

Com todas as vantagens para as aplicações de resíduos minerais em
solos agrícolas e florestais, deveríamos ter mais atores praticando isso. A
razão é que ainda ocorrem diversas barreiras para impedir que essa
utilização cresça. São elas as seguintes:
o As dificuldades e o custo para se aplicar resíduos;
o A desconfiança dos agricultores de culturas agrícolas em relação aos
resíduos (faltam a eles mais esclarecimentos acerca de suas dúvidas
em relação aos resíduos);
o O desconhecimento técnico dos órgãos licenciadores de fertilizantes e
compostos para usos agrícola e florestal;
o O fato de o atrativo econômico ser desconhecido – poucos são capazes
de fazer uma valoração competente, incluindo os ganhos de
produtividade e em qualidade do sítio florestal e os custos de
aplicação, em comparação com os fertilizantes químicos alternativos;
o O fato de ser entendido por muitos de que o grande beneficiado é a
fábrica de celulose por “deixar de ter que enterrar seus resíduos em
caríssimos aterros industriais”;
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o A falta de interesse governamental por promover uma política nacional
de reciclagem de resíduos industriais, especialmente para os gerados
pelas termelétricas (cinzas de biomassa e cinzas do carvão mineral);
o A falta de interesse e de dar maior importância ao tema pelas próprias
empresas do setor de celulose e papel, que quase sempre terceirizam
os serviços da reciclagem e deixam com terceiros toda a
responsabilidade de promoção dos resíduos para a reciclagem. Ou seja,
preferem pagar e deixar a responsabilidade com empresas que
prestam serviços muitas vezes de forma temporária. Com isso, o
esforço de desenvolvimento de novos produtos e mercados quase
sempre é pequeno.
Em função disso, fazem-se necessárias medidas rápidas e eficazes
para crescimento do uso dos resíduos sólidos minerais em processos de
fertilização e correção de solos. Dentre essas ações, recomendamos:
> Desenvolvimento de nível adequado de conhecimentos e competências
internas e externas;
> Trabalhar com altos níveis de transparência;
> Desenvolver pesquisas com a academia de maneira clara, objetiva e
transparente, valendo-se dos resultados das pesquisas e teses
acadêmicas como materiais para esclarecer as dúvidas das partes
interessadas;
> Manter foco nos processos de comunicação e de fornecimento de
informações técnicas para as partes interessadas (agricultores,
engenheiros
florestais,
agrônomos,
entidades
de
pesquisa,
organizações não governamentais ambientalistas e de cunho social,
entidades de licenciamento ambiental e agrícola, etc.);
> Inclusão dos processos de reciclagem de resíduos nos sistemas de
gestão de qualidade de produtos e do meio ambiente da empresa,
mesmo que executados ou gerenciados por terceiras partes;
> Ter áreas experimentais para finalidades de demonstração;
> Selecionar os sítios para aplicação dos resíduos (e de suas taxas de
aplicação) com base em avaliações ambientais, agronômicas,
florestais, econômicas e sociais;
> Ter, manter e divulgar os critérios sobre os mais adequados usos da
terra;
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> Manter o processo de avaliações químicas, físicas e ambientais
realizadas por laboratórios independentes de terceira parte,
credenciados e certificados, como maneira de reduzir o nível de
desconfiança dos potenciais usuários dos resíduos;
> Desenvolver em parceria com técnicos agrícolas e florestais os manuais
de melhores práticas operacionais para utilização agroflorestal desses
resíduos, com base em adequados níveis de sustentabilidade;
> Acreditar mesmo nos resíduos – se não houver confiança na qualidade
e segurança dos resíduos para uso no solo, melhor esquecer e
continuar com a disposição em aterros (ou entregar a gestão a quem
saiba fazer e confie nisso). Entretanto, lembre-se, a responsabilidade
sobre resíduos é compartilhada entre gerador e reciclador - e isso é
para sempre.
Dentre as melhores práticas, sugiro pesquisar bem para redigir as
mesmas incluindo alguns pontos de inquietação ainda persistentes junto às
partes interessadas:
 Quantidades máximas a aplicar de cada resíduo:
Tenho visto recomendações que variam de 2 a 80 toneladas de
resíduos por hectare; entretanto, a maioria sequer se refere à umidade do
resíduo, o que é lamentável, pois uma parte do resíduo (que não sabemos
quanto) é de água. Interessante que as cargas e aplicações sejam definidas
com base em pesos secos e não em peso úmido tal qual.
A taxa máxima de aplicação em um determinado sítio vai depender
basicamente de: fertilidade e tipo do solo, demanda da cultura,
disponibilidade de nutrientes e contaminantes (metais pesados, dioxinas e
furanos, residual cáustico, etc.). Também vai depender da proporção entre
os nutrientes na composição do resíduo. Algum desses nutrientes pode
limitar a dosagem máxima. Por exemplo, se quisermos utilizar a mistura
“dregs”/”grits” para fornecimento de potássio ao cultivo, não podemos
esquecer que ao se calcular a quantidade com base apenas no potássio,
poderemos estar levando quantidades excessivas de cálcio e de magnésio ao
solo. Portanto, uma visão de conjunto é vital.
Não se deve de forma alguma aplicar resíduos tão somente com base
em intuição ou em exemplos já vistos em outras empresas. Cada situação
merece uma avaliação e análise. A aplicação a esmo pode levar a dissabores
amargos e até à inviabilização do solo para utilização agroflorestal (e por
muito tempo).
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 Aplicações conjuntas de resíduos:
Os resíduos podem ser aplicados isoladamente ou em misturas. Caso
sejam misturados, essa mistura deve ser a mais homogênea possível, pois
as características dos diversos resíduos diferem entre si. Ao invés das
análises individuais, serão as análises e avalições das misturas que definirão
as melhores práticas. Se as misturas forem variadas, as melhores práticas
devem levar isso em conta e sugerir ações para maximizar os ganhos e
reduzir os riscos.
 Forma de aplicação:
Os resíduos da caustificação e as cinzas volantes das caldeiras de
força são materiais muito leves, com partículas finíssimas. Isso dificulta sua
aplicação no solo, com muita formação de poeira. Apesar da mais fácil
liberação dos nutrientes para o solo, a granulometria muito fina pode
eventualmente prejudicar a cultura. Se a liberação for muito rápida, há
momentos em que a cultura sequer pode aproveitar tudo que foi
disponibilizado. Existe até a chance de “queimar” as plantas (fitotoxidez por
excesso de nutrientes). O ideal seria a disponibilização mais lenta –
conforme a planta necessite ao longo de seu ciclo.
Para favorecer essa liberação e facilitar a aplicação existem técnicas
para densificação e granulagem dos resíduos em pó. As mais utilizadas são:
pelotização, peletização e granulação. Isso colabora para a mais lenta
disponibilização dos nutrientes, o que pode ser mais desejado em algumas
situações. Também permite um ajuste do tamanho das partículas para
melhor desempenho do aparelho aplicador ao solo (calcareadeiras, carretas
com fundo móvel, etc.).
Os resíduos leves e na forma de pós-secos podem ser granulados das
seguintes formas tecnológicas:
 Compressão do material a úmido (30% de umidade), formando
pelotes pequenos que são deixados a secar. O endurecimento será
dado pelo próprio resíduo, se ele tiver características pozolânicas.
 Utilização de granuladeira capaz de adensar e granular o resíduo em
partículas de 2 a 10 mm de diâmetro e depois de secá-las.
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 Utilização de peletizadora com auxílio de ligantes para obtenção de
péletes pequenos entre 0,5 a 4 mm, muito bons para serem
dispostos a lanço.

Péletes são melhores que pós muito finos para aplicação ao solo e liberação dos nutrientes

A hidratação de resíduos, especialmente das cinzas volantes, tem
algumas vantagens, tais como:
 As cinzas secas possuem um residual alto de cal virgem (óxido de
cálcio). Após a umidificação, esse óxido se hidrata e depois se
carbonata, melhorando assim a velocidade de disponibilização do cálcio
ao solo. O óxido de cálcio se libera muito rápido e isso pode não ser o
mais indicado para o solo. Na maioria das vezes, uma disponibilização
mais lenta é o desejado.
 A umidificação reduz o pH das cinzas, reduzindo seus danos tóxicos por
contato com as plantas;
 A umidificação/peletização reduz a mobilidade e a lixiviação dos metais
pesados e dioxinas e furanos. Isso porque o endurecimento em péletes
aprisiona mais esses contaminantes nos grânulos adensados.
Em geral, a aplicação é feita a lanço, de preferência em dias úmidos e
sem vento. Existem também carretas especializadas que simplesmente
jogam o resíduo direto sobre o solo, exatamente onde estão trafegando.
Costuma-se aplicar o resíduo nas entrelinhas do cultivo agrícola ou plantação
florestal (mais fácil). Em geral isso é feito para as florestas plantadas já
estabelecidas (entre 12 a 36 meses), para evitar os eventuais problemas dos
residuais cáusticos e a deriva sobre as folhas das mudinhas ainda jovens.
Raramente se procede a uma incorporação mecânica nas camadas
superficiais do solo. Isso só corre no caso de aplicações em pré-plantio,
antes do preparo do solo.
Criar-se uma operação só para a incorporação é considerado por
demais custoso (faltam estudos para verificar seu efeito e resultados
econômicos). Dá-se então a chance de que a própria natureza ajude a
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penetração dos nutrientes ao solo, passando antes pela serapilheira. Por
essa razão, o grande efeito sobre a serapilheira.
Para facilitar a aplicação, a umidade ideal do resíduo costuma estar
entre 10 a 30%, mas isso depende muito do resíduo e do aparelho aplicador.
No caso das culturas agrícolas, os melhores benefícios são alcançados
pela aplicação antes do preparo do solo. Para as florestas plantadas, o
melhor momento é quando as plantas já tiverem raízes cobrindo toda a
extensão do terreno. Isso pode acontecer entre os 12 e 36 meses como já
mencionado. Nesse momento, a deriva de resíduo sobre as folhas já não
chega a ser um problema sentido pelas plantas – só pelas folhas sujas.
As empresas que eu conheço e que adotam a Estratégia 01 (aplicação
de um único e complexo composto com todos os resíduos sólidos com fins
agroflorestais) costumam fazer dessa maneira, aplicando o composto nas
entrelinhas em quantidades que variam entre 10 a 20 toneladas por hectare,
em uma única aplicação por rotação.
Finalmente, é interessante lembrar que além das aplicações massivas
de resíduos na agricultura e silvicultura, existem outras aplicações para
pequenas quantidades para produção de substrato para mudas agrícolas e
florestais, como suplemento nutricional e mineral para a compostagem, em
corretivos de acidez e fontes de cálcio para jardins e pomares domésticos,
etc.
Na compostagem os resíduos sólidos minerais fornecem nutrientes
que são relativamente ausentes nos materiais sendo compostados (exemplo:
lodos primários de estações de tratamento de efluentes). Eles também
podem ajudar a reduzir a umidade excessiva e colaboram para aumentar a
porosidade na massa sendo compostada. Servem também para
homogeneizar a cor do composto, dando a ele uma tonalidade mais cinza e
menos preta. Os resíduos minerais também podem atuar na sanitização do
composto, sendo muitas vezes depositados na parte externa da pilha para
evitar o crescimento de larvas de mosquitos, moscas, etc. Após a fase dessa
postura de ovos e crescimento dos insetos, eles podem ser revirados e
incorporados ao composto.
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Aplicação de “dregs” como retentor de umidade e de nutrientes em pomares de frutas

Muitos agricultores não utilizam resíduos com as características dos
nossos resíduos minerais para a produção de plantas hortícolas. Eles dão
preferência a compostos orgânicos estabilizados e registrados nos órgãos
agrícolas competentes. Independentemente da cautela em relação aos
produtos hortícolas (ressalvas de alguns produtores, também para resíduos
como biossólidos compostados, etc.), os resíduos sólidos minerais gerados
nas fábricas de celulose kraft são benignos e benéficos para utilização na
agricultura anual e permanente e para a silvicultura.
Como já lhes dissemos inúmeras vezes, existem regras a seguir, mas
onde elas existem as chances de acertar e de se ter sucesso são maiores.
Assim é a nossa vida, assim se comporta a Natureza com suas leis e com sua
milenar sabedoria.

A beleza e a sabedoria da Natureza que sabe muito bem reciclar seus resíduos...
(Foto: Alessandra Foelkel)

=============================================
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CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O USO AGRÍCOLA E
FLORESTAL DE ALGUNS RESÍDUOS SÓLIDOS MINERAIS DA
FABRICAÇÃO DE CELULOSE KRAFT

Carreta aplicadora de resíduos sólidos minerais e de compostos orgânicos

Nessa seção vamos colocar algumas considerações sobre os resíduos
das fábricas kraft que são ou que podem ser utilizados para fins agrícolas e
florestais, a saber: cinzas da biomassa, cinzas do carvão mineral, “dregs”,
“grits”, lama de cal e cal queimada. Serão apenas algumas considerações
mais gerais sobre cada um deles, em suas especificidades e características,
bem como algumas recomendações. Essa seção não tem, portanto, o
objetivo de se constituir em um manual de uso para cada resíduo e para
essas finalidades agroflorestais.

 Cinzas da caldeira de biomassa
As cinzas das biomassas têm excelentes qualidades, tanto como
corretivo da acidez dos solos, como para a fertilização em macro e micronutrientes, exceto nitrogênio. Usualmente são fontes interessantes de Ca,
Mg, K, S e P, colaborando ainda com inúmeros micro-nutrientes para a
fertilidade dos solos. Com isso, promovem o crescimento das plantas.
Acredito que quaisquer pessoas, até mesmo as crianças, conhecem esse
poder fertilizante das cinzas da biomassa (madeira e casca de árvores, por
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exemplo). Por isso, surpreende-me que existem engenheiros florestais e
agrônomos que não as valorizam como tal!!!!
As cinzas, por serem partículas finas e com relativa facilidade de
liberação de nutrientes, reagem rapidamente com os constituintes dos solos,
sendo mais eficientes como corretivos da acidez do solo que os calcários, em
termos da velocidade de desempenho. São ideais para solos ácidos, pobres e
erodidos, como é o caso dos solos utilizados pela silvicultura. Entretanto,
nem todas as cinzas de biomassa são adequadas para uso agrícola. São
desaconselhadas as cinzas obtidas de churrasqueiras (devido ao excesso de
sal de cozinha), as cinzas da queima de madeiras tratadas com preservativos
químicos (pela presença elevada de íons boro, cobre, cromo e arsênio) e as
cinzas obtidas da queima de madeira pintada (presença de pigmentos,
cupinicidas, etc.).
As cinzas são rápidas para reduzir a saturação dos solos pelo íon
alumínio e aumentam a soma das bases do solo, colaborando para o rápido
ajuste do pH dos solos ácidos. Por isso, podem ser usadas na agricultura em
conjunto com o calcário, para que as distintas velocidades de disponibilização
tornem mais efetiva a aplicação e a restauração do pH do solo entre o curto
e o longo prazo. Em algumas situações, podem substituir o calcário na sua
totalidade, conforme as exigências e características dos solos e das culturas.
As cinzas perdem K e Na com muita velocidade e intensidade, pois
esses são elementos de muito fácil lixiviação com a água. Conhecida essa
característica, deve-se evitar aplicar cinzas quando a chance de se perder o
potássio sem usá-lo são grandes. Deve-se estudar muito bem o local de
aplicação e a demanda da cultura para se aplicar da forma e no momento
correto para aproveitar o potássio que elas possuem. A mistura com “dregs”
favorece a retenção do potássio, pois o carvão orgânico do “dregs” colabora
na retenção de íons que são facilmente lixiviados. As cinzas pretas ricas em
carbono orgânico atuam dessa maneira também, já que esse carbono atua
como um carvão ativo para adsorção de íons e de água.
Quando os teores de metais pesados ou de dioxinas e furanos forem
acima do especificado pela legislação, podemos misturar as cinzas com
outros resíduos pobres nesses contaminantes, como a lama de cal e as
próprias cinzas de fundo ou cinzas pesadas.
Sabemos que os custos são elevados para se dispor as cinzas nas
plantações florestais e na agricultura. Sabemos também que essas cinzas já
não contém todos os nutrientes que a biomassa original possuía e exportou
da floresta. Diversos nutrientes se perderam na queima, como é o caso do
nitrogênio.
Também,
essa
biomassa
queimada
sempre
contém
contaminantes como areia e terra, o que provoca o aumento do teor de sílica
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e de óxidos de ferro nas cinzas da biomassa. Entretanto, podemos aplicá-la e
muito bem nos solos florestais e agrícolas, principalmente nos de mais fácil
mecanização.

Cinzas de biomassa e sua aplicação em povoamentos florestais em implantação

Ao se deixarem no solo florestal as copas e eventualmente parte das
cascas durante a colheita da floresta plantada, e se dispor ainda das cinzas
das caldeiras de biomassa, estaremos dando benefícios extras a esse solo e
colaborando para a reposição e ciclagem de nutrientes. Estaremos também
ajudando a um arranque inicial melhor das mudas e também favorecendo o
desenvolvimento da microbiologia do solo. Essa mesma microbiologia que
promoverá a decomposição da serapilheira e liberação de bioelementos para
a nova floresta plantada. Tudo se completa maravilhosa e naturalmente. É só
querer fazer, não olhando tão somente o custo da operação, mas valorando
também todos os benefícios que desfrutaremos.
As cinzas podem também produzir mudanças nas propriedades físicas
e químicas dos solos, como já sabemos: elevação do pH, aumento do cálcio
trocável, do fósforo e potássio disponíveis, além das melhores possibilidades
de agregação das partículas do solo. As melhorias químicas e físicas se
refletirão não apenas em ganhos ambientais, mas em ganhos de
produtividade florestal. A partir dos ganhos de produção, da substituição
parcial ou total da fertilização mineral, dos custos de aplicação da cinza na
floresta, das reduções de custos de disposição das cinzas em aterros, etc., é
possível se calcular a dose econômica e viável a ser aplicada. Nisso,
influenciam diretamente: as quantidades manuseadas e aplicadas, as
distâncias entre a fonte geradora de cinzas e o local de aplicação, a
topografia do terreno e a forma de distribuição das cinzas no terreno. Não se
esquecer de incluir nos balanços econômicos os créditos que passaremos a
ter por não mais se ter as cinzas como um resíduo sólido de processo, a ser
estocado indefinidamente como um passivo ambiental em aterros industriais
de resíduos não inertes.
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Em geral, as cinzas atuam com bastante intensidade nas camadas
mais superficiais dos solos e sobre a serapilheira. Portanto, as raízes finas
das plantas e que estão em interação com a serapilheira são bastante ativas
para usar os nutrientes das cinzas. Entretanto, no caso de sobredosagens,
essas raízes finas podem sofrer um processo osmótico inverso e ao invés de
absorver água com nutrientes, perdem seu líquido citoplasmático e podem
inclusive morrer.
Devemos sempre ter em mente que a aplicação das cinzas não
objetiva o curto prazo, mas a sustentabilidade dos solos no longo prazo.
Portanto, pode-se planejar aplicações no longo prazo, dando intervalos
adequados entre uma e outra para não sobrecarregar os solos em suas
bases e íons trocáveis. Tampouco devemos sobrecarregar os mesmos em
metais pesados, etc.
Do ponto de vista agronômico para correção do pH dos solos,
podemos chegar a cálculos de altas dosagens de cinzas por hectare, já que
seu PRNT - Poder Relativo de Neutralização Total - não é tão alto quanto o
do calcário ou da lama de cal. Por isso, temos que estar atentos também aos
teores dos outros elementos, inclusive dos micro-nutrientes e dos
contaminantes. Isso para não ultrapassar as dosagens e as cargas desses
elementos. Isso é muito importante, já que excessos são indesejados.
Inclusive, para evitar ter-se que remediar algum solo no futuro, o que é algo
absolutamente caro, difícil e também indesejado.
As pesquisas e as práticas indicam que as plantações florestais de
eucaliptos podem receber entre 2 a 25 toneladas de cinzas por hectare, em
uma aplicação ou em duas ou mais parceladas. Recomenda-se entretanto,
que uma mesma área não seja utilizada com frequência para diversas
aplicações. Alguns autores recomendam que após uma aplicação máxima de
20 a 25 t/ha que se espere algo como 5 anos para uma nova aplicação, e
ainda assim, só se realizar a mesma após um balanço nutricional do sistema
solo/planta/serapilheira.
As cinzas da biomassa são também indicadas para as operações de
reforma florestal e para a fertilização das cepas, em caso de manejo das
mesmas para uma segunda ou terceira rotação. No caso da condução, devese cuidar para que a cinza não se deposite sobre a casca das cepas, onde
ocorrerá a brotação. Frente a essa situação, que depende muito da forma de
aplicação, o mais recomendável seria aplicar as cinzas depois do crescimento
dos brotos, preferencialmente, logo após o desbrote dos brotos em excesso.
Nessa caso, as cinzas colaborariam para uma mais rápida decomposição
desse material desbrotado.
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Cepa contaminada com resíduo alcalino após aplicação a lanço
Brotação prejudicada – com certeza...

Alguns fatores a serem considerados na aplicação de cinzas aos solos
agroflorestais:
 Distância entre os pontos de geração e de aplicação deve permitir
viabilidade econômica, mas a valoração deve ser feita de forma
abrangente e detalhada;
 O tempo entre a geração e a aplicação deve ser curto, para evitar que
as cinzas endureçam em função de suas propriedades pozolânicas em
presença de umidade;
 A aplicação sobre o solo deve ser regular e homogênea, sem deixar
grandes volumes sobre algumas áreas e quase nada sobre outras;
 As interações e possíveis problemas/vantagens em caso de aplicação
conjunta das cinzas com outros resíduos devem ser esclarecidas;
 Os problemas de saúde ocupacional que as cinzas em específico podem
causar aos operadores (inalação, contaminação da pele com pó
alcalino, etc.) devem ser prevenidos.
As cinzas, além de atuarem como corretivos de pH dos solos, também
atuam como fertilizantes minerais fracos, com formulação variável entre 0-13 a 0-3-14. Do total de P e K presente nas mesmas, cerca de 20 a 60%
serão disponibilizados às plantas, conforme cada situação e no prazo de
avaliação. Esse valor é em geral menor do que os que se obtêm com
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fertilizantes minerais do tipo NPK, que possuem disponibilizações entre 65 a
80% (relação entre o nutriente disponibilizado sobre o teor total de nutriente
no fertilizante). Essa disponibilização depende do tipo de cinzas e de sua
relação com o solo.
Um tipo de pesquisa interessante a se realizar seria a de avaliar a
interação sinergística entre a cinza da biomassa, o solo, a cultura plantada e
os outros fertilizantes minerais aplicados – isso ao longo da rotação ou ciclo
da cultura agrícola ou do povoamento florestal. Experimentos em vasos ou
em áreas de experimentação podem muito bem nos indicar a melhor forma,
época e dosagens de adubos/resíduos a aplicar.
Alguns autores recomendam ou sugerem algumas regras básicas para
a utilização das cinzas de biomassa em solos agrícolas e florestais. Além das
que já vimos, vamos condensar o que captamos deles a seguir:
 As cinzas de biomassas florestais obtidas de espécies de folhosas
(exemplo: eucaliptos) são mais ricas em nutrientes que as cinzas
obtidas de espécies de coníferas (exemplo: Pinus);
 As cinzas das caldeiras que queimam casca são muito mais ricas em
quantidades e em nutrientes que as cinzas das caldeiras que queimam
só madeira;
 A combustão nas caldeiras não deve ultrapassar 850 a 900ºC para
evitar grande perda de nutrientes por volatilização e saída dos
mesmos com os gases de exaustão da combustão;
 As cinzas de fundo (“bottom ashes”) são mais fáceis de aplicar e
menos problemáticas em termos de dioxinas e furanos e em metais
pesados, comparativamente às cinzas leves ou volantes (“fly ashes”);
 A peletização ou conversão das cinzas para a forma de grânulos
melhora a disponibilização dos nutrientes, reduz as perdas por
lixiviação e facilita a aplicação;
 As aplicações máximas não devem ultrapassar 20 a 25 toneladas por
hectare e devem ser monitoradas para avaliar as alterações nas
propriedades químicas e físicas dos solos no longo prazo.
 Reaplicações pesadas devem ocorrer após a estabilização da aplicação
anterior e um prazo considerado saudável entre uma e outra aplicação
é de no mínimo cinco anos;
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 A aplicação de cinzas deve ser preferencialmente feita em solos com
pH’s abaixo de 5,5 - dando preferência a solos com baixo teor de
carbono orgânico, erodidos, degradados e arenosos. Nesses casos, a
aplicação deve ser muito bem planejada para evitar lixiviação e perda
dos nutrientes para as camadas inferiores dos solos (e para as águas
subterrâneas).
 As aplicações devem ser cuidadosas em solos com excesso de restos
de colheita e serapilheira alta e abundante. Isso porque a aplicação
das cinzas aumenta em muito a atividade biológica nesse material.
Pode ocorrer uma fase de intensa competição pelo nitrogênio buscado
pelos microrganismos em crescimento. Isso ocorre antes da posterior
mineralização desse nitrogênio, que acontece após a morte dos
microrganismos, quando começa a faltar comida para eles. Portanto,
não se devem aplicar cinzas em momentos em que temos serapilheira
abundante e plantas muito jovens (ainda na fase de mudinhas). Os
microrganismos podem ir buscar o nitrogênio do adubo mineral que
demos a essas mudinhas, ficou claro isso? É mais uma razão para se
aplicar cinzas em florestas em idades onde o povoamento já esteja
perfeitamente enraizado e estabelecido (após os 12 meses de idade).
 Não se devem aplicar cinzas ao mesmo tempo em que se aplicam
herbicidas, pois a camada de cinzas pode reter e inibir a ação dos
herbicidas – isso em função da característica de carvão ativo das
cinzas.

 Cinzas da caldeira de carvão mineral
As cinzas de fundo e as cinzas volantes das caldeiras alimentadas a
carvão mineral também podem ter algumas aplicações agrícolas e florestais,
porem as cautelas devem ser maiores que as tomadas com as cinzas da
biomassa. As principais razões para essa cautela são as seguintes:
 As cinzas do carvão mineral são pozolanas muito fortes e se a
aplicação ao solo for demasiada, podemos causar inclusive uma
espécie de “cimentação” do solo;
 As concentrações de metais pesados também merecem atenção e
incluem outros elementos perigosos como vanádio, titânio, arsênio,
etc. Com isso, as cargas a aplicar sobre os solos podem ser menores
que as de cinzas de biomassa. Entretanto, pela riqueza que as cinzas
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do carvão possuem em micro-nutrientes, elas podem entrar como
suplemento nutricional em mistura com outros resíduos pobres nesses
elementos minerais.
Para minimizar os efeitos adversos e se tirar vantagens das
características de corretivo de acidez dos solos e de fertilizante mineral com
interessante riqueza em micro-nutrientes e em S, Mg, Ca, K recomenda-se:
> Estabelecer, com base na melhor ciência, as dosagens máximas a
aplicar para cada solo e cultivo, baseando isso em pré-avaliações
químicas e físicas dos solos e do resíduo;
> Aplicar mais adequadamente sobre o solo, evitando a simples
disposição sobre a serapilheira e cuidando de se promover a
incorporação das cinzas durante as operações de preparo dos solos
(aração e gradagem, no caso da agricultura tradicional).
As cinzas do carvão mineral dependem muito da qualidade do carvão
queimado e das condições da combustão. Por isso, uma avaliação mais
completa nos aspectos técnicos, ambientais e econômicos se faz necessária.
Não podemos nos esquecer que essas cinzas são muito diferentes das cinzas
da biomassa, caracterizando-se mais como um alumino-silicato rico em: Al,
Si, Fe, Ca, K, Na, S e em elementos micro-nutrientes tais como: B, As, Mo,
Ti, V, Mn, Cr, Zn, etc.
Pela riqueza em micro-nutrientes essas cinzas devem ser
consideradas como altamente desejáveis para comporem misturas com
outros fertilizantes minerais ou organo-minerais. São fontes baratas e
interessantes de nutrientes para os cultivos agrícolas e florestais, podendo
ser mais classificadas como um coquetel de micro-nutrientes do que um
adubo NPK. Por isso, ao invés de se dosar quantidades elevadas na busca do
reduzido NPK, melhor se aplicar dosagens equilibradas e necessárias dos
micro-elementos nutritivos.

 ―Dregs‖ & ―Grits‖
A mistura do resíduo “dregs” com o “grits” atua na agricultura e
silvicultura em três papéis relevantes:
 Correção da acidez do solo;
 Oferta de nutrientes, tanto de macro (Ca, Mg, K, S e P), como de micro
(Mn, Co, Cu, Zn, Ni, Mo, B, Ba, etc.);
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 Adsorção de água e retenção de cátions nutritivos pela presença do
carbono orgânico com características ativas adsorventes.
Apesar dos resíduos “dregs” e ”grits” serem distintos em sua
composição, a mistura dos dois com lama de cal (pré-camada do filtro
lavador) tem sido a forma mais usual de sua extração das fábricas de
celulose kraft. Isso acontece assim porque a quantidade de “dregs” é
significativamente maior do que a de “grits”. Com isso, os tomadores de
decisão para os investimentos consideram que não há necessidade de se ter
dois sistemas de remoção e depois de gerenciamento em separado.
Essa mistura desempenha papéis muito interessantes e desejados nos
solos e, em muitos casos, é bastante apreciada por agricultores, em especial
pelos fruticultores de pomares permanentes (cultura de uvas, peras,
pêssegos, maçãs, nectarinas, etc.). Eles buscam a capacidade de retenção
de água e de íons que o resíduo “dregs” agrega à mistura de resíduos e
demais fertilizantes. Consegue-se com isso, melhorar o fornecimento de
água e de nutrientes para as plantas, exatamente por esse comportamento
de carvão ativo.
A utilização agrícola do “dregs” demanda o mesmo tipo de cautela em
relação aos metais pesados; por isso, medições e avaliações devem ser
feitas ocasionalmente nos solos e no resíduo. Como o “dregs” é uma porta de
saída importante de elementos minerais não processuais nas fábricas de
celulose kraft, eles são concentrados em diversos desses micro-elementos.
Afortunadamente, a maioria desses elementos não processuais é originada
da própria composição das madeiras e da casca das árvores – logo, possuem
entrada e saída de forma absolutamente natural nas fábricas de celulose
kraft. O que ocorre é apenas uma concentração dos mesmos devido à
singularidade das operações industriais.
A mistura “dregs” e “grits” também pode atuar como um interessante
complemento nutritivo para se compor com outros tipos de adubos. Seu uso
pode baratear as operações, tanto nas atividades agroflorestais, como na
fábrica de celulose kraft. Entretanto, a grande responsabilidade fica com a
fábrica de celulose, que deve lavar muito bem esse resíduo misto para evitar
o excesso de causticidade/alcalinidade devido às elevadas concentrações
originais de compostos alcalinos de sódio e de cálcio.
A granulometria, especialmente no caso do “dregs”, é bastante fina e
adequada para rápida atuação agroflorestal. Como esse resíduo é mais
úmido que as cinzas volantes da combustão, sua aplicação é relativamente
menos problemática, pois não forma poeiras e não tem derivas pelos ventos.
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A sua densidade aparente também é mais adequada (maior) do que a
densidade das cinzas de biomassa e de carvão mineral.
As dosagens a aplicar vão depender das avaliações do solo e dos
resíduos. Em geral, variam entre 1 a 8 toneladas por hectare, base seca.
Essas dosagens objetivam:
 Reduzir a acidez do solo pelo fornecimento de cálcio e de
magnésio;
 Aumentar a disponibilidade de carbono orgânico para as camadas
superficiais dos solos;
 Aumentar a retenção de água no solo;
 Melhorar a retenção de bases trocáveis no solo;
 Aumentar o teor de elementos nutritivos;
 Aumentar a produtividade da cultura agrícola ou da plantação
florestal.
Para minimizar o problema do residual alcalino que pode “queimar” as
plantas e desestruturar as argilas do solo, recomenda-se, além de se lavar
bem o resíduo:
o Deixar o resíduo descansando (e se carbonatando), mas isso
deve ser feito em ambiente coberto e protegido;
o Aplicar sobre o solo algum tempo antes do plantio, permitindo
assim que haja tempo para a neutralização da causticidade em
função da presença de ácidos orgânicos no solo.
Entretanto meus caros amigos fabricantes de celulose kraft e geradores
desses resíduos, a boa lavagem é fundamental para remoção dos íons
hidroxilas e dos íons de sódio. Esse último compete com os outros cátions
nutritivos (K, Ca, Mg, etc.) pelos sítios de retenção nas partículas de húmus
e nas argilas do solo.
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 Lama de cal e cal queimada
Esses dois resíduos são excepcionais corretivos da acidez dos solos,
com valores de PRNT até mesmo superiores aos dos calcários agrícolas. Isso
em função de sua finíssima granulometria e presença de CaO (no caso da
cal). Na verdade, a lama de cal é um carbonato de cálcio precipitado, por
isso suas partículas não são resultado de uma moagem (como no caso do
calcário), mas sim de precipitação em condições homogêneas.
A cal queimada não é tão interessante para atuar como corretivo de
solos, porque disponibiliza o cálcio muito rapidamente e ele pode ser perder
por lixiviação. Entretanto, para situações onde se deseje uma resposta
rápida, ela é bem efetiva e de pronta ação. Por outro lado, é um resíduo
eventual e de baixíssima geração e oferta para essa finalidade.
Quando o objetivo for usar a lama de cal para fins agrícolas, pode-se
purgar a mesma do processo na forma seca e depois eventualmente se
corrigir de forma controlada a sua umidade. Essa purga é possível de ser
feita não após a lavagem da lama, mas do material recolhido pelos
precipitadores eletrostáticos do forno de cal. Também pode ser retirada após
os secadores de lama de cal (“LMD - Lime Mud Dryers”). Se a lama estiver
muito úmida, sua aplicação sobre o solo se torna muito difícil. Com isso, ela
vai demandar uma secagem em abrigo coberto para facilitar a operação de
disposição sobre o solo.
Em função da umidade variável que pode ter, as aplicações devem ser
calculadas em base seca e não em base úmida, usando-se a consistência do
material para os cálculos das necessárias aplicações por hectare.
Todas as aplicações de corretivos devem ser feitas com base nas
demandas do solo e não na vontade e percepção do aplicador, que às vezes
quer se livrar rápido do resíduo. Caso isso não seja feito, podemos alcalinizar
o solo e prejudicar a produtividade das culturas e ter inclusive que se
remediar a área pela inadequação agrícola resultante disso. Esses casos de
excessiva aplicação não são autorizados pelos órgãos licenciadores, pois
podem representar perigo imediato para as áreas vizinhas, pela possível
lixiviação ou arraste pelas chuvas e ventos. Inclusive, são passíveis de
multas ambientais, tanto ao usuário do resíduo, como ao gerador.
As vantagens da lama de cal como corretivo de acidez e fertilizante
mineral são as seguintes:
 Rápido ajuste do pH do solo;
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 Aumento da fertilidade do solo;
 Aumento da produtividade da cultura agrícola ou florestal (as
florestas são muito exigentes em cálcio);
 Aumento da CTC – Capacidade de Troca Catiônica dos solos, o
que indica que o poder de retenção de nutrientes pelo solo está
melhorado;
 Redução da toxicidade causada pelo alumínio, que é o íon mais
abundante em solos ácidos;
 Melhoria na decomposição e mineralização da serapilheira e dos
restos da colheita florestal;
A grande vantagem da correção do pH ácido dos solos é a melhoria da
capacidade desses solos de manter os nutrientes aplicados pela fertilização.
Quando as argilas e os grupos carboxílicos do húmus do solo estão
bloqueados pelos íons de alumínio, essa capacidade de retenção dos
nutrientes dos adubos é muito pior. Muitos deles são liberados e depois
lixiviados para longe, por falta de sítios retentores para permanecer nas
camadas superficiais dos solos.
Os cátions adsorvidos pelos colóides e argilas do solo podem ser
substituídos por outros cátions, por isso eles são chamados de trocáveis. Por
exemplo, o cálcio pode ser trocado por potássio, alumínio, hidrogênio, etc. O
total de cátions trocáveis que um solo pode reter define a sua CTC. Quanto
maior a CTC do solo, maior a quantidade de cátions que este solo pode reter
e depois permutar.
A CTC de um solo é muito afetada pelo pH, teor de matéria orgânica,
tipo e percentual de argila, superfície específica das partículas
(granulometria) e presença dos íons alumínio e hidrogênio nos solos.
Da mesma forma que para os resíduos “dregs” e “grits”, o teor
elevado de sódio na lama de cal é indesejado e inapropriado. O sódio vai
ocupar sítios de retenção da CTC que seriam melhores destinados ao
potássio, cálcio, magnésio, e outros cátions nutrientes, inclusive dos micronutrientes. Logo, também nesse caso, a lama de cal deve estar bem lavada.
=============================================
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

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 algumas críticas,
que devem ser entendidas como 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.
Ao longo desses últimos anos escrevi e refleti muitíssimo sobre o
desempenho ambiental de nosso setor de fabricação de celulose e papel.
Aproveitei a enorme experiência que ganhei durante minha longa carreira e
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mais os ensinamentos que recebi de renomados pesquisadores e técnicos de
nosso setor (pela convivência ao trabalhar com alguns, pela leitura do que
escreveram em outros casos) para lhes trazer um grande número de
capítulos sobre ecoeficiência e sobre gestão de resíduos nas fábricas e
florestas do setor de celulose e papel. Acredito que cobri quase tudo, desde
os resíduos florestais até as perdas de fibras, refugos de papel, desperdícios
de vapor e energia elétrica, resíduos sólidos dos mais diversos e distintos
tipos que são e ainda serão gerados pelo nosso setor. Enfim, uma grande
soma de desperdícios de recursos naturais que merece mais atenção, pois
representam custos ambientais, econômicos e sociais.
Por outro lado, apesar de ainda existirem muitas oportunidades para
melhorias, eu 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 a vocês sobre os resíduos sólidos minerais gerados na
fabricação da celulose kraft, bem como a forma como eu enxergo a sua
gestão e viabilização de usos, possa ser muito útil a vocês e ao nosso setor,
no Brasil ou fora dele. Afinal, somos parte de uma grande família com
responsabilidades globais de sustentabilidade.
Estou praticamente encerrando essa ampla e diversificada série de
capítulos sobre temas ambientais onde estão tão fortemente inseridos os
eucaliptos no setor de celulose e papel. Acreditem que me esforcei muito
para lhes oferecer o melhor de mim. Espero com essa série estar agregando
maiores competitividade e sustentabilidade ao Brasil nessa fantástica rede de
valor que é a fabricação de celulose e de papel a partir do eucalipto. Só lhes
darei mais um capítulo dentro dessa série ambiental – que ocorrerá logo.
Pretendo encerrar, e tentar fazer isso, como se diria em linguagem popular,
“com chave de ouro”, ao lhes oferecer minhas reflexões sobre como se fazer
a gestão de uma empresa do nosso setor tendo como meta a
sustentabilidade. Prometo que vou lhes surpreender e lhes oferecer muito
material para leitura a enriquecimento de conhecimentos e de novas formas
de enxergar a tão falada e decantada sustentabilidade.
Aguardem.
Um abraço a todos e muito obrigado
Celso Foelkel
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Gestão ecoeficiente de nossos resíduos industriais

Construindo no presente um futuro melhor para todos
(Fotos: Alessandra Foelkel e Ester Foelkel)

=============================================
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REFERÊNCIAS DA LITERATURA E SUGESTÕES
PARA LEITURA

Meus amigos, os meus propósitos com esse capítulo do Eucalyptus
Online Book sobre Resíduos Sólidos Minerais da Fabricação de
Celulose Kraft de Eucalipto foram os seguintes:
a) Oferecer uma base conceitual teórico-prática aos que trabalham no setor,
para que possam melhor entender e agir sobre esses resíduos presentes
nos processos industriais, quer seja minimizando sua geração, ou
utilizando os mesmos como matérias-primas para outros processos
agrícolas, florestais ou industriais. Isso procuramos fazer no texto que
vocês acabaram de ter acesso para leitura;
b) Disponibilizar uma extensa seleção de textos técnicos que pudesse servir
de base tecnológica para que qualquer pessoa do setor que porventura
venha a se dedicar a estudar esse tema possa de forma simples ter em
suas mãos uma qualificada biblioteca técnica e científica.
Por essa segunda razão, estou a seguir lhes disponibilizando quase
três centenas de referências de textos, websites, palestras e eventos que
guardam relação direta com o que apresentamos nesse capítulo. São artigos,
manuais, materiais de cursos, palestras; enfim, uma coleção para ser
estudada com carinho por todos aqueles que queiram entender e aperfeiçoar
a gestão dos resíduos sólidos do setor de papel e celulose.
É muito importante que vocês procurem navegar e ler alguns ou
muitos desses documentos. Selecionem alguns para começar, mas voltem
sempre para rever outros.
Uma fração importante desses artigos foi liberada para acesso público
para os leitores do Eucalyptus Online Book e também para a sociedade
tecnológica interessada nesse tema através de uma cortesia de nossa
parceira ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, que
objetiva com isso colaborar para que as partes interessadas da sociedade
tenham à disposição um rico material para estudar e conhecer mais sobre
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esse assunto, que é de vital significância
sustentabilidade do setor de celulose e papel.

para

a

ecoeficiência

e

Entretanto, é muito importante que vocês naveguem logo e façam os
devidos “downloading” dos materiais de seu interesse nas nossas referências
de euca-links. Muitas vezes, as instituições disponibilizam esses valiosos
materiais por curto espaço de tempo; outras vezes, alteram o endereço de
referência em seu website. De qualquer maneira, toda vez que ao tentarem
acessar um link referenciado por nós e ele não funcionar, sugiro que copiem
o título do artigo ou evento e o coloquem entre aspas, para procurar o
mesmo em um buscador de qualidade como Google, Bing, Yahoo, etc. Às
vezes, a entidade que abriga a referência remodela seu website e os
endereços de URL são modificados. Outras vezes, o material é retirado do
website referenciado, mas pode eventualmente ser localizado em algum
outro endereço, desde que buscado de forma correta.
Divirtam-se e acumulem conhecimentos para maior efetividade,
eficácia e eficiência em sua vida profissional. Espero que essa seleção de
artigos, palestras e websites possa ser muito útil a vocês.
Segue para vocês se divertirem e aprenderem a Biblioteca de Livre
Acesso
Público
acerca
de
Resíduos
Sólidos
Minerais
com
aproximadamente 300 artigos e websites relevantes.

Foto: Ester Foelkel
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