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RESUMO 

Nos últimos anos se verifica crescente preocupação ambiental. Portanto, muitas indústrias buscam 
alternativas para destinação dos resíduos provenientes do seu processo de produção. A indústria de 
papel é grande geradora de lodo em suas diferentes etapas de produção. Assim o objetivo deste 
trabalho é analisar alternativas de disposição e ou reaproveitamento dos resíduos gerados por uma 
indústria de papel. Foram analisadas três alternativas de destinação ou reusíduos: para a geração de 
energia através dos resíduos que se constatou a inviabilidade devido ao alto teor de umidade, baixo 
poder calorífico e demanda química e bioquímica de oxigênio insuficiente; a utilização do lodo como 
matéria prima da indústria cerâmica, para isso é necessária a instalação de um calcinador. Para isso 
é necessário investimento de aproximadamente R$ 2.500.000,00 que com a receita mensal estimada 
de R$ 34.812,00 com a comercialização de 25% do subproduto a empresa terá prejuízo de R$ 
124.732,00 por ano e um Pay-back de 6 anos; a continuidade do envio para aterro representa um 
custo anual de R$ 382.320,00. Porém, é necessária a construção de um novo aterro. Com isso, a 
empresa terá que considerar também o custo do terreno (R$ 30.000,00) e do desenvolvimento que é 
de R$ 25.000,00.  Desta forma, o custo anual passa a ser de R$ 422.320,00 para a alternativa do 
aterro. Diante disso, de acordo com análise financeira, análise técnica e análise ambiental a 
alternativa sugerida é a instalação do calcinador, apesar de apresentar longo período de retorno do 
capital já que o aterro industrial é um custo financeiro e ambiental sem retorno algum para empresa e 
a geração de energia demonstrou-se inviável. 

 

Palavras-chave: Resíduo, indústria de celulose e papel, gerenciamento, viabilidade técnica, 

viabilidade econômica, viabilidade ambiental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

In recent years there is a growing environmental concern. Therefore, many industries are seeking 
alternatives for waste disposal from its production process. The paper industry is a large generator of 
slime in its different stages of production. So the purpose of this paper is to analyze alternatives 
available and/or reuse of the waste generated by a indústria paper. Three alternatives were examined 
or reusíduos: destination for the generation of energy through waste found the unfeasible due to high 
moisture, low calorific value and demand chemistry and biochemistry of insufficient oxygen; the use of 
sludge as raw materials of ceramics industry, this will require the installation of an Asher. It requires an 
investment of approximately R $ 2.500.000 .00, with estimated monthly income of R $ 34,812.00 with 
the sale of 25% of the company will prejudice by-product of R $ 124,732.00 per year and a Pay-back 6 
years; the continuity of sending to landfill represents an annual cost of $ 382,320.00. However, it is 
necessary to build a new landfill. With this, the company will also consider the cost of land ($ 
30,000.00) and development that is $ 25,000.00.  Thus, the annual cost is $ 422,320.00 for the 
alternative of the landfill. Before that, according to financial analysis, technical analysis and 
environmental analysis suggested alternative is the installation of Asher, although present long 
payback period of capital now that the industrial landfill is a financial and environmental cost without 
any return to the company and the generation of energy was unfeasible. 

 

Palavras-chave: Waste, pulp and paper industry, management, technical feasibility, economic 

viability, environmental sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O atual cenário econômico mundial apresenta grande alteração em virtude da 

globalização que facilita a entrada nos mercados dos produtos de baixo preço 

fabricados na China, onde a mão de obra é mais barata. Devido a essa situação de 

competição em preços, muitas indústrias investiram no desenvolvimento da 

tecnologia de subprodutos de petróleo (plásticos), vidros e borracha.  

Esse procedimento contribuiu significativamente para a geração de resíduos 

industriais que causam danos ao meio ambiente se for constatada em sua 

composição a existência de produtos químicos e ou metais pesados. Assim, a busca 

de alternativas de destinação tem sido fundamental para prevenir agressões 

ambientais irreversíveis. 

Algumas dessas alternativas são a reutilização e a reciclagem.  

Nessa procura por soluções, a iminência da falta de energia tem motivado 

estudos direcionados para a utilização de resíduo industrial na geração de energia.   

Portanto, foram avaliadas algumas alternativas de destinação e reuso dos 

resíduos industriais como a matéria-prima de indústrias, a possibilidade de geração 

de energia e o envio ao aterro industrial. 

Assim, no Capítulo 2, foi realizada uma análise histórica dos movimentos 

ambientalistas complementada pela análise dos documentos provenientes da ECO 

92, que preconiza a proteção ambiental e as leis relativas ao tema. 

Foram abordados, ainda, temas como os resíduos de origem industrial e seus 

impactos sobre o meio ambiente sob a ótica das indústrias de celulose e papel.  

Na sequência (Capítulo 3), foi descrita a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento de tipos de análises realizadas.  

No Capítulo 4, foram apresentados o perfil e as características do processo 

de produção bem como os resíduos gerados e o tratamento utilizado atualmente 

pela indústria de papel e celulose.  

No capítulo 5, foram analisadas as três alternativas de disposição ou 

reaproveitamento dos resíduos considerando viabilidade econômica, técnica e 

ambiental.  
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

No processo de produção de papel, observa-se grande quantidade de 

resíduos sólidos.  

Assim, deve-se considerar a sua composição, os riscos de agressões ao meio 

ambiente pelo seu uso irregular, implicações na utilização de aterros industriais e o 

aumento das exigências dos órgãos ambientais quanto à responsabilidade das 

indústrias por seus resíduos (tanto na produção como no pós-uso) que pressionam 

as empresas a buscarem novas alternativas.     

Dessa forma, busca-se resposta para o seguinte questionamento: quais são 

as possibilidades de destinação dos resíduos da indústria de papel? 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo geral  

Analisar alternativas de disposição final e/ou reaproveitamento dos resíduos gerados 

por uma indústria de papel para identificação da melhor tecnologia para tal 

procedimento. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

-Analisar o processo de produção de papel; 

-Identificar quais são os resíduos sólidos gerados na produção de papel; 

-Verificar as alternativas de geração de energia com resíduos gerados na indústria 

de papel; 

- Analisar a possibilidade de aproveitar os resíduos da empresa como matéria-prima 

da indústria de cerâmica; 

- Identificar as consequências do envio dos resíduos da indústria de papel para um 

aterro industrial. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

  

Pretende-se, neste capítulo, discorrer sobre a legislação ambiental brasileira 

criada para coibir as agressões à natureza, bem como sobre o trabalho de 

consciente, principalmente, das indústrias poluidoras na transformação de seus 

resíduos. 

Em seguida, haverá explanação sobre os resíduos industriais de acordo com 

sua classificação de risco ao meio ambiente e às pessoas. 

 

 

2.1 O MEIO AMBIENTE 

 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), na Conferência 

sobre o meio ambiente realizada em Estocolmo (1972), o meio ambiente é o 

conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capaz de causar 

efeitos diretos e indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as 

atividades humanas. A grande depredação dos recursos naturais, aliados à falta de 

conscientização da preservação está gerando um desequilíbrio ambiental. Esse fato 

pode ser observado como ameaça à extinção de várias espécies de animais e 

vegetais. 

O aquecimento global, a chuva ácida, a destruição da Amazônia, a geração 

de grande quantidade de lixo e os poluentes químicos, advindos da atividade de 

grandes indústrias, representam um risco para a vida do planeta.  

Com isso, as empresas têm a necessidade de adequar seus métodos e 

produtos a um padrão ambiental correto (PEGORINI, 2003). Essa exigência facilita a 

aceitação das mercadorias pelos consumidores e, ainda, permite reduzir o 

desperdício e agregar valor econômico e ambiental aos resíduos e produtos. 

As empresas precisam estabelecer processos que propiciem eficiência e, 

ainda, que não prejudiquem o meio ambiente, pois existe uma crescente 

preocupação dos consumidores com a responsabilidade ambiental das 

organizações.   
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Para Ballou (1993), a preocupação com a ecologia e o meio ambiente cresceu 

junto com a população e a industrialização. Portanto, o reaproveitamento de 

materiais e resíduos contribui para a saúde do meio ambiente com a redução dos 

níveis de poluição do solo, da água e do ar, pois 

 

O sistema capitalista não tem condições de continuar explorando os 
recursos naturais, como vem fazendo, por muito mais tempo sem entrar em 
colapso. Por mais criativo e expansivo que seja o capitalismo, existe um 
limite ecológico concreto, e esse limite já está dando os seus sinais. O 
modelo capitalista (e o socialista também) é incompatível com a 
“capacidade de suporte” do planeta. (REIGOTA, 1999, p.150). 

 

2.2 LEGISLAÇÃO 

 

 

Segundo Michaele (1991), a preocupação ambiental se evidenciou no Brasil  

em 1964 com a Lei da Terra e a lei 4.771 de 15 de setembro de 1965 com o 

estabelecimento de código florestal, que delineavam a necessidade de preservação 

ambiental e limitações na exploração dos recursos naturais. 

A Lei 6.803/80, mais específica, dispõe sobre as diretrizes básicas para o 

zoneamento industrial em áreas críticas de poluição e cria o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA. Dispondo em linhas gerais, em seu artigo 9.º, os 

instrumentos para a política nacional do meio ambiente são: 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental (regulamento) ; 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras; 

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 

absorção de tecnologia  voltados para a melhoria da qualidade ambiental;  

A Lei 6.938/81, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, elenca, 

em seu Art. 2.º que a política ambiental brasileira tem a responsabilidade não só da 

preservação, mas também do desenvolvimento socioeconômico do País e da 

proteção da dignidade humana, discorrendo sobre os seguintes princípios: 
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I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico considerando o 

meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido tendo em vista o uso coletivo; 

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

IV - proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas; 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras; 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 

racional e a proteção dos recursos ambientais; 

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

VIII - recuperação de áreas degradadas; 

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 

X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da 

comunidade objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente. 

A lei 6.938 seria reforçada sete anos depois pela Constitução Federal no art. 

225, que trata da proteção ao meio ambiente estabelecendo que 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

 

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), realizada entre 03 e 14 de janeiro de 1992 na cidade 

do Rio de Janeiro, teve por principal objetivo a busca de meios que permitissem o 

desenvolvimento socioeconômico e, ao mesmo tempo, que protegesse os 

ecossistemas da Terra.  

Desse encontro, considerado o mais importante do mundo, ECO-92, ou Rio - 

92 como ficou conhecido, participaram chefes de Estados que tinham como principal 

preocupação o estudo de medidas que contribuíssem com a diminuição de 

degradação ambiental, garantindo a existência das gerações futuras. 
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Nesse sentido, a ideia de desenvolvimento sustentável, ou seja, um 

crescimento econômico mais consciente, privilegiando o equilíbrio ecológico, foi 

pauta principal na discussão. E, ainda, a conscientização sobre a responsabilidade 

dos países desenvolvidos com os danos ao meio ambiente e, consequentemente, o 

apoio financeiro e tecnológico que deveriam dar aos países em desenvolvimento 

viabilizou o avanço para o desenvolvimento sustentável.  

Na conferência, houve a elaboração da Carta da Terra, em que os países 

participantes comprometeram-se a tomar medidas para que o desenvolvimento 

econômico não destruísse o Planeta (ONU BRASIL).   

Além da carta, três convenções sobre a Biodiversidade, a Desertificação e as 

Mudanças Climáticas do Planeta foram alvos de discussões foi também criado, 

talvez, o mais importante documento na conferência, a “Agenda 21”, em que cada 

país deveria elaborar um plano para a preservação do meio ambiente. 

A convenção da Biodiversidade, acordo aprovado por 156 países para a 

integração econômica regional e sancionado pelo Congresso Nacional Brasileiro 

vigorando a partir de dezembro de 1993, rezou sobre a conservação da 

biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes e a divisão justa dos 

benefícios gerados utilizando recursos genéticos.  

A Agenda 21 representa um programa das ações que viabilizarão o novo 

padrão para um desenvolvimento ambiental racional, pois estabelece métodos de 

proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica tratando dos temas: 

dimensões econômicas e sociais, conservação e questão dos recursos para 

desenvolvimento, revisão dos instrumentos necessários para a execução das ações 

propostas e criação da Comissão de Desenvolvimento sustentável (CDS). 

Como se pode perceber através das várias medidas tomadas na conferência 

realizada em 1992, a preocupação com o destino do Planeta que garante a 

existência da vida humana  transformou-se em um importante compromisso global.   

 Segundo Inagê (2011), a década de 1990 foi marcada pela renovação dos 

instrumentos de intervenção sobre o meio ambiente. Isso aconteceu, por exemplo, 

com a formulação da Lei das Águas (lei 9.433, de 1997) que reestrutura a gestão de 

recursos hídricos do País. Com base nessa lei, foi criada a Agência Nacional de 

Águas (2000).   
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Na Resolução 237 de 1997, o Conama revisou os procedimetnos e critérios 

utilizados no sistema de licenciamento ambiental, efetivando, assim, a utilização do 

sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental. 

Em 1998, a nova Lei de Crimes Ambientais (lei 9.605) deu caráter criminal ao 

dano ambiental e estendeu as sanções penais às pessoas jurídicas. Inagê (2011) 

destaca que essa legislação vem sendo criticada quanto a sua efetiva aplicabilidade 

e ao fato de confundir diploma legal, crimes e infrações administrativas. 

No ano de 2000, foi criada a lei 9.985 que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza, em que a compensação ambiental passou a 

ser obrigatória para empreendimentos que causavam impactos ambientais. Dentre 

outros, o artigo que trata da compensação ambiental foi regulamentado pelo Decreto 

4.340 de 22 de Agosto de 2002.   

Com relação aos resíduos industriais, Inagê (2011) destaca a lei 9.974, de 06 

de Junho de 2000, que trata da devolução, recolhimento e destinação final de 

embalagens vazias e restos de produtos agrotóxicos; e as resoluções do Conama 

que tratam da destinação final de pilhas e baterias e de pneus de 1999. 

Em 02 de Agosto de 2010, foi sancionada a lei número 12.305, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, alterando, assim, a lei 9.605 de 1998. 

Essa lei estabelece regras para o recolhimento de embalagens usadas, 

incentiva a indústria da reciclagem, proíbe lixões a céu aberto e proíbe a importação 

de qualquer tipo de resíduo. 

A política Nacional de Resíduos Sólidos prevê incentivos para a indústria da 

reciclagem e cooperativas de catadores. 

Outro ponto que deve ser destacado é a responsabilização dos fabricantes, 

distribuidores e vendedores de agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos 

lubrificantes, lâmpadas e eletroeletrônicos pelo recolhimento das embalagens. 

Fica também estabelecido que a gestão dos resíduos será de 

responsabilidade de todos: governo federal, estados, municípios, empresas e 

sociedade. 
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2.3 RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

 

 

De acordo com a Constituição Federal (1988), os geradores do lixo que é 

tecnicamente conhecido como resíduo, nas atividades agrícola e industrial, são 

eternamente responsáveis por ele e são obrigados a cuidar do seu gerenciamento, 

transporte, tratamento e destinação final. 

A indústria é responsável pela maior parte desse resíduo. Por exemplo, 

sobras de carvão mineral, refugos da indústria metalúrgica, resíduo químico, gás e 

fumaça lançados pelas chaminés das fábricas representam parcela significativa dos 

poluentes lançados diariamente no meio ambiente. 

Dessa forma, o resíduo industrial é um dos maiores responsáveis pelas 

agressões ao ambiente. Nestes compostos estão incluídos produtos químicos 

(cianureto, pesticidas, solventes), metais (mercúrio, cádmio, chumbo) e solventes 

químicos que ameaçam os ciclos naturais onde são depositados. 

Atualmente, os metais pesados são muito utilizados nas indústrias, na 

fabricação de vários produtos, representando extremo perigo à saúde conforme 

Quadro 01 abaixo.  

METAIS DE ONDE VÊM EFEITOS 

Alumínio Produção de artefatos de 
alumínio; serralheria; soldagem 
de medicamentos (antiácidos) e 
tratamento convencional de 
água. 

Anemia por deficiência de ferro; 
intoxicação crônica. 

Arsênio Metalurgia; manufatura de 
vidros e fundição. 

Câncer (seios paranasais). 

Cádmio Soldas; tabaco; baterias e 
pilhas. 

Câncer de pulmões e próstata; 
lesão nos rins. 

Chumbo Fabricação e reciclagem de 
baterias de autos; indústria de 
tintas; pintura em cerâmica; 
soldagem.  

Saturnismo (cólicas 
abdominais, tremores, fraqueza 
muscular, lesão renal e 
cerebral. 

Cobalto Preparo de ferramentas de 
corte e furadoras. 

Fibrose pulmonar 
(endurecimento do pulmão que 
pode levar à morte) 

Cromo Indústrias de corantes, 
esmaltes, tintas; ligas com aço 
e níquel; cromagem de metais. 

Asma (bronquite), câncer. 
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Fósforo Amarelo Veneno para barata; 
rodenticidas (tipo de inseticida 
usado na lavoura) e fogos de 
artifício. 

Náuseas; gastrite; odor de alho; 
fezes e vômitos fosforescentes; 
dor muscular; torpor; choque; 
coma e até morte. 

Mercúrio Moldes industriais; certas 
indústrias de cloro-soda; 
garimpo de ouro; lâmpadas 
fluorescentes. 

Intoxicação do sistema nervoso 
central. 

Níquel Baterias; aramados; fundição e 
niquelagem de metais; 
refinarias. 

Câncer de pulmão e seios 
paranasais. 

Fumos Metálicos Vapores (de cobre, cádmio, 
ferro, manganês, níquel e 
zinco) da soldagem industrial 
ou galvanização de metais. 

Febre dos fumos metálicos 
(febre, tosse, cansaço e dores 
musculares), parecido com 
pneumonia. 

Quadro 01 – Principais metais usados na indústria: fontes de risco 
Fonte: <http://www.ambientebrasil.com.br/>. 

  

Na produção industrial, eliminam-se resíduos por vários processos. Alguns 

produtos, especialmente os sólidos, são amontoados em depósitos, enquanto os 

resíduos líquidos são, geralmente, despejados nos rios e mares. 

Muitos metais e produtos químicos não são naturais e nem biodegradáveis, 

como consequência, quanto mais se enterra esse tipo de resíduo, mais os ciclos 

naturais são colocados em risco.  

A destinação, tratamento e disposição final dos resíduos devem obedecer à 

Norma 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que os 

classifica por suas reações e efeitos produzidos quando colocados no solo. São 

classificados como: 

• Perigosos – Classe I - Contaminantes e tóxicos; 

• Não Inertes – Classe II A - Possivelmente contaminantes; 

• Inertes – Classe III B - Não contaminantes. 

Especificamente, os resíduos das classes I e II A devem ser tratados e 

colocados em instalações apropriadas para tal fim. Como exemplo, os aterros 

industriais que precisam de mantas impermeáveis como camadas de proteção para 

evitar infiltração e, consequentemente, a contaminação do solo e das águas.  

Os maiores responsáveis pela produção de resíduos perigosos são as 

metalúrgicas, indústrias de equipamentos eletroeletrônicos, as fundições, a indústria 

química e a indústria de couro e borracha.  
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Essas indústrias estão instaladas, em sua maioria, em áreas urbanas. Esse 

fato prejudica a destinação final adequada dos resíduos industriais como, por 

exemplo, o lançamento dos resíduos industriais perigosos em lixões, em terrenos 

baldios ou às margens de estradas, comprometendo, dessa maneira, a qualidade 

ambiental e a vida da população.  

Com a soma das ações de controle envolvendo a geração, manipulação, 

transporte, tratamento e disposição final, têm-se os seguintes benefícios principais: 

• Minimização dos riscos de acidentes pela manipulação de resíduos 

perigosos;  

• Disposição de resíduos em sistemas apropriados;  

• Promoção de controle eficiente do sistema de transporte de resíduos 

perigosos;  

• Proteção à saúde da população em relação aos riscos potenciais 

oriundos da manipulação, tratamento e disposição final inadequada; 

• Intensificação do reaproveitamento de resíduos industriais;  

• Proteção dos recursos não renováveis, bem como o adiamento do 

esgotamento de matérias-primas;  

• Diminuição da quantidade de resíduos e dos elevados e crescentes 

custos de sua destinação final;  

• Minimização dos impactos adversos, provocados pelos resíduos no 

meio ambiente, protegendo o solo, o ar e as coleções hídricas superficiais e 

subterrâneas de contaminação. 

Muitas vezes, de acordo com Tondowski (1998), em alguns casos, a empresa 

geradora tem consciência da necessidade de tratamento adequado dos resíduos. 

Porém, o aumento nos seus custos inviabiliza a execução. Mesmo a reciclagem gera 

custo, ou seja, se uma determinada empresa fizer o tratamento e o seu vizinho ou 

competidor não, colocará a primeira empresa numa posição de menor 

competitividade no mercado. 

O resíduo não é, a princípio, algo nocivo. Muitos desses resíduos podem ser 

transformados em subprodutos ou matérias-primas para outras linhas de produção. 

A Apliquim Tecnologia Ambiental, especializada em engenharia ambiental, diz 

que o gerenciamento de resíduos tem-se transformado, nas últimas décadas, em um 

dos temas ambientais mais complexos. O número crescente de materiais e 
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substâncias identificados como perigosos e a geração desses resíduos em 

quantidades expressivas têm exigido soluções mais eficazes e investimentos 

maiores por parte de seus geradores e da sociedade da forma geral.  

Além disso, com a industrialização crescente dos países ainda em estágio de 

desenvolvimento, esses resíduos passam a ser gerados em regiões nem sempre 

preparadas para processá-los ou, pelo menos, armazená-los adequadamente. 

A manipulação correta de um resíduo representa um importante controle do 

risco, pois um resíduo relativamente inofensivo, em mãos de pessoas sem o devido 

preparo para manipulá-lo, pode transformar-se em um risco ambiental.  

 

 

2.4 INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL 

 

 

A indústria de papel e celulose representa um dos mais expressivos setores 

industriais do mundo (SILVA JÚNIOR, 2010). 

De acordo com estudo realizado pela Unicamp, a indústria de papel e 

celulose é importante para a economia da América do Sul devido à grande 

disponibilidade de recursos florestais. O Brasil e o Chile são os maiores produtores 

de celulose da região. No Brasil, a madeira de Eucalyptus grandis tem uma 

produção ao redor de 6 milhões de toneladas de polpa por ano, dos quais 98% são 

branqueadas. E está no branqueamento o principal problema de poluição do setor, 

podendo causar danos gravíssimos na natureza.  

Na indústria de papel e celulose, existe uma grande produção de efluentes, 

geralmente ultrapassando valores de 200 mil metros cúbicos de água por dia cujas 

características irão variar dependendo do processo de fabricação utilizado. Nesse 

processo. geram-se resíduos sólidos, líquidos e gasosos em várias fases do 

processo de fabricação.  

Essas indústrias utilizam como combustível para as caldeiras a lenha e o 

óleo, além dos subprodutos de processo mencionados acima. O vapor gerado, antes 

de utilizado no processo de fabricação, pode ser aproveitado para a produção de 

energia elétrica (cogeração).  
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Portanto, a utilização de novas tecnologias, mais eficientes, com melhor 

aproveitamento da biomassa, permitiria uma maior geração de eletricidade, tendo 

como vantagem a garantia do suprimento de energia. 

Assim, a indústria poderá contribuir de forma ativa na preservação do meio 

ambiente minimizando a geração de resíduos sólidos, gerando energia alternativa,  

e, ainda, diminuindo o consumo de água industrial por estar utilizando efluente de 

secagem na área de manuseio da madeira, a alimentação do sistema de lavagem de 

cascas e a produção de cavacos para celulose. 

Porém, com relação aos resíduos gerados e à possibilidade de sua utilização 

no processo de geração de energia, é necessário compreender que existem 

indústrias de papel, indústrias de celulose e também as integradas, ou seja, que 

produzem papel e celulose. 

 

 

2.4.1 A produção de celulose 

 

 

A celulose branqueada do eucalipto constitui-se como a principal matéria-

prima utilizada na produção de papel no Brasil. O processo de corte e 

desgalhamento da árvore é automatizado e pode-se ter aderência de outros 

resíduos como areia, terra, cascalhos e barro às toras. 

A primeira parte do processo consiste no descascamento das toras seguido 

da lavagem para eliminação de impurezas como areia, terra, etc. As cascas limpas 

(biomassa) da madeira são separadas e remetidas diretamente para picagem. As 

“cascas sujas”, ou seja, contaminadas com terra, areia e cascalhos são submetidas 

à etapa de lavagem, que, descontaminadas, serão adicionadas às cascas limpas 

para picagem e reaproveitamento, gerando, assim, energia para o processo fabril. 

A preparação de cavacos é a etapa de fundamental importância, pois deverá 

estar conforme especificações de espessura, comprimento e mínimo percentual de 

resíduos, visando ao sucesso das etapas de cozimento nos digestores e, após sua 

transformação, em polpa. 

Na sequência para o preparo da pasta celulósica, a madeira é picada em 

cavacos que podem ser transformados em pasta celulósica por diferentes métodos 
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como pasta ou celulose sulfato (processo kraft à base de sulfeto de sódio); pasta 

mecânica (batida com água quente); pasta ou celulose bissulfito de cálcio (processo 

ácido); pasta ou celulose soda (tratada com soda cáustica) e por diversos métodos 

quimitermomecânicos. Nessa etapa, a madeira passa pelo cozimento, que tem por 

finalidade a retirada quase que total da lignina existente na madeira. 

Os produtos químicos utilizados para cozimento do cavaco formam o licor 

negro, que será transformado em licor branco pela passagem nos processos de 

evaporação, caldeira de recuperação, caustificação e forno de cal.  

Na etapa de evaporação, esse licor deve atingir a concentração de 80% para, 

depois, ser enviado para a caldeira de recuperação, que consiste na queima do licor 

para posterior recuperação dos compostos inorgênicos. O calor da combustão da 

matéria orgânica presente no licor é responsável pela geração de vapor e 

corresponde a aproximadamente 50% do vapor gerado na fábrica (CELULOSE & 

PAPEL, 2010).   

No processo de combustão, o sulfato de sódio é reduzido a sulfeto de sódio e, 

juntamente com o carbonato de sódio, será diluído e enviado para o processo de 

caustificação como licor verde. Ao receber o licor verde, a área de caustificação irá 

tranformá-lo novamente em licor branco para ser reutilizado nos digestores. 

Logo após a produção da pasta celulósica, a mesma será secada, ensacada 

e comercializada como tal. Por outro lado, caso a fábrica de celulose seja integrada, 

existirá o processo de fabricação do papel. 

Na Figura 01, pode-se visualizar o fluxograma das etapas de produção da 

celulose apontando os resíduos gerados e reaproveitados como fonte de geração de 

energia.  
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Figura 01 – Fluxograma de Produção da Celulose 

Fonte: Papel & Celulose (2009). 

 

Esse processo consome quantidade de água e contém uma grande variedade 

de produtos químicos em baixos teores. A proporção média em 100 m3 é de 99 m3 

de água em relação a 1m3 de fibras mais produtos químicos alimentados na 

máquina de papel.  

 

 

2.4.2 Produção de papel reciclado 

 

 

A reciclagem do papel é feita através da utilização de aparas misturando água 

e desintegrando em um equipamento chamado de pulpers. É comum encontrar 

outros resíduos como plástico, metal e polietileno no meio do fardo. Devem ser 

afastados da mistura logo no início do processo. 
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A polpa resultante passa pelo processo de destintamento, que consiste na 

retirada da tinta pela ação combinada de água, substâncias químicas, calor e 

energia mecânica. 

A polpa reciclada é usada frequentemente para fabricar papel cartão, jornal e 

papéis de uso doméstico como papel higiênico, toalhas, lenços e guardanapos de 

papel.  

 

 

2.4.2.1 Branqueamento 

 

 

Trata-se de um processo químico aplicado à polpa para remover a lignina 

(adesivo natural das fibras) restante, já que, previamente, a polpa passa por uma 

etapa de deslignificação por oxigênio, que tem o objetivo de retirar a maior 

quantidade possível de lignina com a menor degradação possível da fibra. 

O processo de branqueamento da celulose é executado em etapas 

sequenciais, realizado através da aplicação de produto químico, fornecendo tempo 

de retenção para a reação e posterior lavagem a cada estágio, removendo, assim, 

impurezas. 

Com esse processo, consegue-se, além da polpa mais branca, a redução de 

tendência de amarelar com o passar do tempo. 

 

 

2.4.2.2 Formação da folha 

 

 

A polpa chega à máquina de papel com mais de 97% de água de onde é 

distribuída homogeneamente por toda a largura da caixa de entrada. 

A mistura é lançada sob forma de um jato fino sobre a tela formadora, que, 

combinada com um sistema de vácuo, extrai a maior parte da água da polpa, 

formando assim a folha de papel. 
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Em seguida, a folha é prensada entre rolos a fim de remover mais água e 

depois seguir para a etapa de secagem quando entra em contato com cilindros 

aquecidos com vapor, extraindo água através da evaporação.   

No final da secagem, a folha passa por uma espécie de prensa alisadora, que 

tem a função de homogeneizar a espessura e deixar a superfície mais lisa. 

A umidade final do papel depende da especificação dada por cada indústria, 

normalmente ficando em torno de 7% de água. 

No final  dessa etapa, o papel é enrolado  em enormes bobinas, que são 

rebobinadas e segmentadss em rolos menores, seguindo para seção de 

acabamento ou de conversão. 

 

 

2.4.3 Acabamento 

 

 

Trata-se do setor da fábrica responsável pela conversão em embalagens dos 

produtos acabados. Normalmente, devido ao alto grau de tecnologia, na maioria das 

fábricas, toda a produção é realizada automaticamente, sem contato manual.  

Na Figura 02, pode-se visualizar o processo de produção do papel através de 

aparas.  

 

 

Figura 02 – Processo de produção do papel a partir de aparas 

Fonte: Papel & Celulose (2009). 



30 

 

2.5 OS RESÍDUOS 

 

 

O processo de produção de papel gera grande quantidade de resíduos 

sólidos e líquidos que precisam ser caracterizados, receber correto tratamento e 

consequente disposição final. 

 

 

2.5.1 Efluentes líquidos 

 

 

Todo volume de água residuária corresponderá aproximadamente ao volume 

total de água usada. A adoção de circuitos internos fechados é uma forma de reduzir 

esse consumo que resultará em economia ao se considerar  o dimensionamento das 

instalações necessárias para a clarificação das águas. 

De acordo com Campregher (2005), têm-se, como principais contaminantes 

que podem estar presentes nas águas residuárias,   os reagentes utilizados para a 

obtenção da celulose (polpa) e para a recuperação de produtos químicos  ou seja: 

• água de evaporação (condensado) durante a recuperação de 

substâncias químicas, residuais e solúveis provenientes da lavagem do papel usado 

(reciclagem);  

 

•      reagentes usados para o branqueamento da celulose;  

 

• substâncias dissolvidas provenientes da fabricação de papel e de sua 

estocagem;  

• substâncias dissolvidas provenientes das águas residuárias de 

instalações secundárias.  

Esses poluentes poderão exercer efeitos nocivos como modificar o pH, 

consumir oxigênio, colorir as águas, produzir turbidez e, ainda, apresentar 

toxicidade. Normalmente, os resíduos sólidos são queimados em caldeiras nas 

próprias plantas, buscando adequar-se às exigências legais destinadas a proteger o 

meio ambiente (CAMPRENGHER, 2005). 
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O tratamento dos efluentes líquidos é norteado basicamente pelo 

cumprimento da legislação ambiental e pela busca de reaproveitamento das águas.   

Segundo Giordano (2004), as etapas que removem os sólidos em suspensão 

sedimentáveis e flutuantes através de processos físicos, como o gradeamento, a 

separação de óleos e gorduras, o peneiramento, a sedimentação e a flotação são: 

 

a) Gradeamento 

Remove os sólidos grosseiros capazes de causar entupimentos e aspecto 

desagradáveis nas unidades do sistema de tratamento com a utilização de grades 

mecânicas ou de limpeza manual.  

 

b) Peneiramento  

Etapa em que acontece a remoção de sólidos com diâmetros superiores a     

1 mm.  

As peneiras mais utilizadas têm malhas com barras triangulares com 

espaçamento variando entre 0,5 a 2 mm, podendo a ser limpeza  mecanizada (jatos 

de água ou escovas) ou  estática.  

   

c) Separação água/óleo  

 Este processo de separação é físico, pois ocorre por diferença de densidade. 

Normalmente, as frações oleosas mais leves são recolhidas na superfície.  

 

d) Sedimentação  

Consiste em uma etapa de clarificação que é  aplicado conforme as 

características de cada efluente e do processo de tratamento. No caso dos 

processos que geram lodos orgânicos, deve-se evitar a sua permanência exagerada 

no fundo dos decantadores para reduzir a anaerobiose e a consequente formação 

de gases que causam a flutuação de aglomerados de lodos. Isso pode ocorrer por 

simples anaerobiose com a formação de metano e gás carbônico e pela 

desnitrificação com a redução dos íons nitratos a gás nitrogênio.  

Deve-se também considerar a possibilidade de formação de gás sulfídrico 

pela redução do íon sulfato. A sedimentação é um processo físico, logo se deve 

evitar, nos decantadores, as condições para ocorrência da atividade microbiana.  
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e) Filtração  

 É o processo da passagem de uma mistura sólido–líquido através de um 

meio poroso (filtro), que retém os sólidos em suspensão conforme a capacidade do 

filtro permitindo, assim, a passagem da fase líquida.  

 

f) Flotação  

Trata-se de um outro processo físico de clarificação que apresenta como 

vantagem a necessidade reduzida de área, porém o custo operacional é mais 

elevado devido à mecanização. 

A flotação deve ser aplicada, principalmente, para sólidos com altos teores de 

óleos e graxas e/ou detergentes, oriundos de indústrias petroquímicas, de pescado, 

frigoríficas e de lavanderias.  

Após refletir sobre a produção de papel e os resíduos inerentes à sua 

fabricação, pode-se concluir que a consciência ambiental por parte das indústrias de 

papel e celulose, bem como a busca de meios eficazes objetivando o combate a 

poluição, apresenta-se como um importante fator para a preservação do Planeta e 

das espécies que nele habitam. 

Na destinação dos resíduos, deve-se dar atenção especial àqueles que 

podem apresentar-se como substâncias críticas, especialmente no lodo dos 

digestores e dos sistemas de tratamento (metais pesados das tintas, compostos 

tóxicos, etc.), que necessitam de tratamento especial.  

Segundo Camprengher (2005), as indústrias de papel e celulose buscam 

adequar-se às exigências legais, citadas no primeiro capítulo, destinadas a proteger 

o meio ambiente por meio de ações modificadoras do processo, tais como:  

• redução da geração de efluente na fonte; 

• desenvolvimento de tecnologias para tratamento externo; 

• recuperação e reaproveitamento dos efluentes. 
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2.5.2 Resíduos sólidos  

 

As indústrias de papel e celulose produzem grande quantidade de água 

residuária, isso faz com que necessitem utilizar os dois tratamentos: primário e 

secundário,  gerando grande quantidade de lodo, que é o principal resíduo da 

indústria de papel e celulose. 

Embora sejam classificado como resíduos comerciais, têm um grande efeito 

desfavorável sobre o desenvolvimento da indústria de papel, pois consistem em: 

materiais argilosos inorgânicos, materiais fibrosos orgânicos, e alguns constituintes 

diferentes (CAMPRENGHER, 2005). 

Os resíduos gerados nas fábricas de celulose e papel dependem das 

características do processo e das técnicas de reaproveitamento atribuídas. Podem 

variar muito de uma unidade fabril para outra, mesmo que os produtos finais sejam 

semelhantes.  

Esses resíduos são classificados como não perigosos, enquadrando-se como 

Classe II A de acordo com a Norma ABNT NBR 10.004, pois uma das características 

dos resíduos sólidos é a sua capacidade de desidratação.  

Dessa forma, Camprengher (2005) classifica o lodo em várias categorias: 

• Lodo primário: resíduo proveniente da produção de fibras virgens de 

madeira;  

• Lodo de destintamento: resíduo de lodo da produção de papel pós-uso 

por remoção das tintas das fibras;  

• Lodo secundário: o lodo ativado do sistema biológico;  

• Lodo combinado: resíduo da produção de papel com o biológico (lodo 

ativado). 

Comparando os lodos primários com os secundários, observa-se que o 

primeiro desidrata melhor que o segundo, o que incentiva a mistura antes da 

desidratação. 

Para as diversas categorias do lodo, conhecem-se tratamentos típicos para a 

água residuária, que geram grande quantidade de lodo, tanto no tratamento primário 

como secundário. Porém, o principal problema é a disposição do lodo produzido. 

O tratamento do lodo envolve adensamento, condicionamento e desidratação, 

já que o lodo biológico e o físico-químico são de difícil desidratação. 



34 

 

O lodo biológico tem aumento no teor de sólido quando é misturado com o 

lodo gerado no tratamento primário. Com isso, o lodo misto pode ser desidratado de 

25 a 35% de sólidos secos e utilizando-se filtros-prensa fica com 40 a 50% de 

umidade. 

Já o lodo de destintamento é constituido de cargas inorgânicas, pigmentos de 

cobertura, fibras, fibras finas, tinta de impressora e componentes de adesivos com 

baixo índice de metais pesados. Com relação à concentração de cádmio e mercúrio, 

verifica-se que, muitas vezes, são menores que os limites de detecção. 

De acordo com Piotto (2003), os dados relativos à geração de resíduos são 

limitados e os valores reportados por algumas fábricas suecas e finlandesas variam 

enormemente. Os valores reportados para processo Kraft, em base seca, são 

mostrados na Tabela 01. 

 
Tabela 01 – Geração de resíduos sólidos em indústrias de papel e celulose –
processo Kraft. 
 

Tipo de Polpa Resíduos Inorgânicos (Kg/ADT) Resíduos Orgânicos (kg/ADT) 
Não Branqueada 30 a 60 20 a 60 
Branqueada 40 a 70 30 a 60 
Fonte: IPPC (2000) apud Piotto (2003). 

 

É necessário destacar que o processo de produção da indústria de papel e 

celulose requer grande consumo de energia para aquecimento de caldeiras, 

secagem da das folhas e alimentação de motores elétricos, por exemplo. 

 

 

2.6 ENERGIA 

 

 

A energia aparece de diferentes formas e de variados tipos: calor, luz, 

mecânica, elétrica, química, nuclear entre outras formas. Ela pode ser calculada e 

tem uma propriedade extraordinária, por exemplo, num sistema isolado (sistema 

sem troca de energia), o seu total não se altera, podendo ser transferida ou 

convertida de uma forma para outra, mas nunca é criada ou destruída.  

A geração de energia na sociedade contemporânea representa, dentre outras 

necessidades cotidianas, uma importante infraestrutura. Dessa forma, o estudo da 
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geração de energia, hoje, exige uma visão mais abrangente de sua utilização, 

principalmente, se o foco for as instalações de uma empresa. 

O processo de geração de energia pode trazer grandes impactos ambientais, 

pois, em muitos casos, fazem-se necessárias importantes modificações no 

ambiente, exigindo estudos profundos sobre seus impactos e benefícios. De acordo 

com Reis (2003), o processo de geração de energia tem participação significativa 

nos principais problemas ambientais. 

Portanto, a geração e a utilização responsável dessa energia necessitam de 

medidas urgentes, bem como a compreensão do seu processo de suprimento. 

Segundo Reis (2003), este processo engloba desde a transformação da energia 

primária até a interface com cada tipo de consumidor.  

Dessa maneira, segundo Reis (2003), na produção de energia elétrica através 

de fontes primárias deve-se considerar a velocidade de utilização. Classificando-as 

em não renováveis e renováveis. A saber: 

- Não renováveis – são aquelas que podem se esgotar por serem utilizadas 

com velocidade bem maior que o período necessário para sua formação. Exemplo: 

derivados de petróleo, combustíveis radioativos (urânio, tório, plutônio, etc.), energia 

geotérmica e o gás natural. 

- Renováveis – a reposição pela natureza é mais rápida que a utilização de 

energia. Exemplo: águas dos rios, mares, sol e ventos. Enquadra-se também como 

energia renovável a utilização de Biomassa: cana-de-açúcar, florestas energéticas, 

resíduos animais, humanos e industriais como fonte de geração de energia. 

Como o estudo prevê a análise da possibilidade de geração de energia 

através dos resíduos da indústria de papel, será apresentado rápido estudo sobre 

biomassa. 

  

  

2.6.1 Biomassa e geração de energia na indústria de papel e celulose 

 

 

Uma forma de se conseguir energia é através da cogeração industrial, através 

da queima de combustíveis, ou seja, da biomassa que produz vapor e eletricidade 

através dos resíduos do processo industrial, portanto renovável: “O uso da biomassa 
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(lenha, casca de arroz, restos de madeiras, etc.) também tem sido cogitado” (REIS, 

2003, p. 13).  

De acordo com Walter et al. (2000) apud Tolmasquim (2003), a classificação 

das tecnologias de produção de eletricidade a partir da biomassa está associada à 

necessidade ou não de conversão da biomassa antes de sua combustão, ou seja, a 

primeira tecnologia se baseia na combustão direta da biomassa, enquanto a 

segunda tecnologia está baseada na queima de combustíveis líquidos ou gasosos 

derivados da biomassa. Quando a produção se baseia na combustão direta, o 

sistema se baseia nos ciclos a vapor enquanto o segundo grupo se baseia na 

gaseificação, na biodigestão e na pirólise da massa. 

Para esse processo, é preciso tomar algumas precauções com a emissão dos 

gases provenientes da queima e com o retorno da água para os rios, já que algumas 

espécies aquáticas não resistem a altas temperaturas.  

Apesar de atualmente a referência a esse tipo de energia ser etanol, biogás e 

biodiesel, que têm uma queima fácil, a energia da biomassa é derivada de plantas 

cultivadas, sendo mais ecológicas. Por exemplo, o etanol é extraído do milho ou, 

como no caso do Brasil, da cana-de-açúcar. 

A sua produção acontece pelo processo de fotossíntese, as plantas captam a 

energia solar. Mas a utilização dessa energia necessita de um estudo mais 

aprofundado sobre a rapidez das colheitas, safras que geram melhores 

combustíveis, entre outras reflexões.   

Hoje, representa uma opção ambiental mais correta para os combustíveis ou 

biocombustíveis, pois são extraídos do amido, do açúcar e do óleo. Porém, para que 

a sua geração em larga escala possibilitasse suprir os meios de transporte, a 

quantidade de  terras cultivadas para esse fim deveria dobrar. 

Porém, antes de finalizar essa questão, torna-se importante ressaltar que 

 

A questão ambiental é hoje um dos pontos básicos para o desenvolvimento 
do Brasil. A região amazônica é, por isso, de fundamental importância, em 
todos os aspectos possíveis, dentre eles destacam-se o energético e o 
elétrico, devido ao grande potencial hidrelétrico (fonte renovável) da região. 
A determinação de uma política energética para o desenvolvimento 
sustentável da região requer análises e discussões que devem influenciar 
todo o país e, em certo nível, todo o cenário energético da América do Sul. 
(REIS, 2003, p. 267).  
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De acordo com Hall et al. (2005), se a biomassa energética for usada como 

um substituto de combustível fóssil,  deve-se considerar se a energia fornecida será 

maior que a energia associada ao combustível utilizado em sua produção. Para 

determinar o balanço energético, é necessário considerar: 

• a energia necessária para produzir a biomassa; 

• a energia necessária para converter a biomassa como matéria prima 

em um vetor energético que será comercializado.   

Nesse setor, a cogeração é considerada a partir do licor negro e cavaco e 

casca da madeira, no caso das indústrias integradas. 

Estima-se que atualmente cerca de 50% de toda a energia elétrica consumida 

é autoproduzida (Associação Brasileira de Celulose e  Papel). 

Porém, quando se fala em energia no setor de Papel e Celulose faz-se 

necessária a distinção entre as plantas de produção de celulose e de papel.  

Na produção de celulose, embora o processo exija grande quantidade de 

energia, maior parte é gerada internamente pela queima de subprodutos como a 

casca e principalmente o licor negro.  

De acordo com a revista Celulose & Papel (2010, p.34), “O calor de 

combustão da matéria orgânica presente no licor é responsável pela geração de 

vapor e corresponde a aproximadamente 50% do vapor gerado na fábrica”.  

Já, na indústria de papel, grande parcela dos resíduos sólidos gerados na 

indústria é o lodo. Segundo Piotto (2003), o ganho energético da incineração pode 

ser nulo. Portanto, a opção pela queima está condicionada ao desejo de redução do 

volume do material.  

De acordo com Barbeli (2003) apud Bajay & Ferreira (2005), nas fábricas  que 

produzem somente papel, a autoprodução tem sido pequena, em torno de 10%.  

As plantas de papel sanitário são mais dependentes de eletricidade adquirida 

do que as plantas que fabricam outros tipos de papel. A geração autoproduzida 

corresponde a uma parcela inferior a 2% de sua demanda de eletricidade (BARBELI, 

2003) apud  (BAJAY & FERREIRA, 2005). 

Na Tabela 02, é possível identificar que a geração de energia através de 

lixívia chega a 45 % do total gerado. 
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Tabela 02 – Geração da energia elétrica no setor de papel e celulose  

IDENTIFICAÇÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

GÁS NATURAL                    273 394 398 426 458 519 560 597 

CARVÃO VAPOR                   83 89 76 83 89 55 82 80 

LENHA                          1.048 1.027 975 1.041 1.139 1.172 1.252 1.296 

BAGAÇO DE CANA                 24 25 24 39 30 33 34 36 

LIXÍVIA                        2.291 2.280 2.548 2.976 3.144 3.342 3.598 3.842 

OUTRAS RECUPERAÇÕES            406 463 491 569 505 540 660 713 

ÓLEO DIESEL                    31 31 37 48 59 60 44 65 

ÓLEO COMBUSTÍVEL               983 813 879 753 635 633 432 471 

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO     24 27 31 26 28 56 25 29 

COQUE DE PETROL. E QUEROSENE 0 0 0 0 0 0 0 0 

ELETRICIDADE                   1.044 1.013 1.127 1.160 1.212 1.270 1.330 1.426 

OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS                0 0 0 0 0 3 0 0 

      TOTAL 6.206 6.161 6.586 7.120 7.299 7.684 8.016 8.555 

Fonte: Balanço Energético Brasileiro, 2008. 

 

 

2.7 TOMADA DE DECISÃO 

 

 

Um dos grandes desafios do mundo de negócios é o processo da tomada de 

decisão. 

Verificam-se muitos exemplos de tomadas de decisão que foram 

desenvolvidas utilizando uma abordagem lógica e analítica para resolver seu 

problema. Porém, nem todas essas decisões foram acertadas. 

Isso acontece porque muitas decisões são acertadas, porém para o problema 

errado. Portanto, sugere-se um modelo racional de tomada de decisão onde se deve 

entender que a decisão certa reside tanto na seleção adequada do problema como 

na escolha da alternativa correta (ROBINS, 2002).  

 

2.7.1 O processo racional de tomada de decisão  

 

Segundo Robbins (2002), a pessoa que toma decisões é racional, ou seja, faz 

escolhas consistentes, maximizando o valor dentro de limitações específicas. Essas 
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escolhas seguem um modelo de seis etapas, embasado por pressupostos 

específicos.  

As etapas desse modelo consistem em: 

 
Fonte: Adaptado Daft (2005, p. 203).  

 

 

1. Definição do problema – um problema existe quando há discrepância entre 

uma situação existente e uma situação desejada. Um fato a ser considerado quanto 

à definição do problema é que nem sempre ele é evidente. Estar ciente de um 

problema ou oportunidade é a primeira etapa na sequência de decisões e requer 

vigilância dos ambientes internos e externos pelas questões que merecem maior 

atenção (DAFT, 2005). 

 

2. Identificação de decisão – uma vez definido o problema, o decisor precisa 

identificar os critérios de decisão que serão importantes para sua solução. Nessa 

etapa, o tomador de decisão introduz no processo os interesses, os valores e as 

preferências pessoais. Identificar critérios é importante, porque aquilo que uma 

pessoa considera relevante pode não ser para outra.  

 

3. Identificação de pesos dos critérios – consiste em ordenar de acordo com a 

importância cada um dos critérios previamente estabelecidos. 

2. 

Identificação 

de decisão 

3. Identificação de 

pesos dos critérios 

4. Geração de 

Alternativas 

5. Classificação das 

alternativas segundo 

cada critério

6. Calculo da 

descisão ótima 

1. Definição do 

problema
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4. Geração de alternativas – determinação possíveis opções, que poderiam 

ter sucesso na solução do problema.  

  

5. Classificação das alternativas segundo cada critério – o tomador de 

decisão deve analisar e avaliar criticamente cada uma delas. Isto é feito mediante a 

classificação de cada alternativa segundo cada critério. As vantagens e as 

desvantagens de cada alternativa tornam-se evidentes quando são comparadas em 

função dos critérios e pesos definidos na segunda e na terceira etapa.  

    

6. Cálculo da decisão ótima – esta etapa exige que o tomador de decisão 

multiplique a eficácia esperada de cada escolha pelo peso de cada critério e pela 

pontuação de cada critério para cada alternativa. A alternativa com o mais alto valor 

esperado torna-se, então, a escolha ótima ou otimizadora. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

Inicialmente, foi desenvolvida pesquisa bibliográfica voltada à análise de 

material científico referente ao processo de produção da indústria de papel e 

celulose e os resíduos gerados. Essa fase se configura como fase preliminar 

proporcionando maiores informações sobre o tema e facilitando a orientação, fixação 

dos objetivos e a formulação do problema de pesquisa. 

Após esse referencial teórico, com a realização de visita a fábrica foi efetuado 

análise da produção da empresa, através da elaboração do fluxograma do processo 

produtivo destacando os resíduos gerados em cada etapa. Depois do 

esclarecimento de dúvidas com os supervisores de cada área, identificou-se que o 

principal rejeito da indústria é o lodo.  

A partir daí, foi possível analisar as alternativas de disposição e ou 

reaproveitamento dos resíduos gerados por uma indústria de papel.  

As opções avaliadas foram: 

• Utilização dos resíduos para geração de energia; 

• Aproveitamento do resíduo como insumo na indústria de cerâmica; 

• Envio para o aterro industrial. 

Para avaliação das alternativas de reuso e ou disposição final deste dejeto, foi 

elaborada uma análise laboratorial de classificação de resíduo sólido pelo 

Laboratório de Análises Químicas – Labor Química. A classificação dos resíduos foi 

efetuada com base na NBR 10.004/2004 e nas orientações da FEPAM (Fundação 

Estadual de Proteção ao Meio Ambiente – RS).  

A norma NBR 10.004/2004 objetiva classificar os resíduos quanto a sua 

periculosidade, considerando os riscos ao meio ambiente e a saúde pública, para 

que possam ser gerenciadas adequadamente. Segundo esta norma a 

caracterização de um resíduo sólido depende da avaliação qualitativa e quantitativa, 

devendo ser investigados os parâmetros que permitam a identificação de seus 

componentes principais e também a presença e ou ausência de certos 

contaminantes, que é feita baseada no conhecimento das matérias-primas e 

substâncias que participaram do processo que originou o resíduo sólido. Assim, o 

resíduo sólido deve ser classificado como perigoso por apresentar características de 
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inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

A FEPAM além da operação do licenciamento das atividades de impacto 

supra-local, tem como principais atividades a aplicação da legislação e fiscalização 

ambiental, além da avaliação, monitoramento e divulgação de informações sobre a 

qualidade ambiental. 

Para a realização desta análise a norma NBR 10.007/2004 também foi 

considerada. Esta norma fixa os requisitos exigíveis para amostragem de resíduos 

sólidos.  

A amostra para elaboração desse teste foi coletada pela própria indústria em 

um dia nublado no silo de alvenaria, em que se dá a última etapa do processo de 

tratamento. Foram utilizadas uma pá como instrumento coletador e embalagem 

plástica para acondicionamento dos 7 kg de lodo utilizados nesta análise. 

Com esse laudo, foi possível avaliar o resíduo em sua característica normal 

de envio para o aterro industrial como é feito atualmente. O laudo completo está 

contido no anexo B.  

Para avaliação da alternativa de geração de energia, foi necessário ensaio 

para identificação da demanda química e bioquímica de oxigênio (análise DBO e 

DQO).  

Esse teste foi desenvolvido pelo TecLab Tecnologia em Análises Ambientais. 

A coleta da amostra para análise foi feita no ponto de entrada do lodo ativado em 

condições de tempo bom, sem registros de chuva nas 24 horas antecedentes. Os 

métodos utilizados foram AWWA-APHA-WPCI, que se tratam de métodos 

padronizados para exame de água elaborados pela Associação de Saúde Pública e 

de Saneamento dos Estados Unidos da America e Usepa Test Methods – 

Phisical/Chemical (Environmental Agency Protection – EPA) 

As análises realizadas foram do tipo “in tisu”, que consiste em um método 

para executar uma análise da taxa de formação a partir dos dados de taxa de fluxo 

de pressão e formação. Os dados de taxa de fluxo e pressão são medidos como 

fluido retirado da formação e correlacionados usando uma técnica de regressão 

linear múltipla (PATENTES ONLINE).  

Ainda com relação a análise de geração de energia, foi necessário teste de 

poder calorífico do lodo. Este foi desenvolvido por Orgânica Laboratório de Análises 

Químicas Ltda., através do método de bomba calorimétrica, utilizada para 
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determinação do poder calorífico de combustíveis líquidos e sólidos onde as 

medidas são feitas a um volume constante, sem escoamento de combustível. 

Na sequência do estudo, foi analisada a possibilidade de instalação de um 

calcinador desenvolvido pela empresa Consige Consultoria em Sistemas de Gestão 

Ambiental. Para maior entendimento dessa alternativa, foi desenvolvida uma 

pesquisa exploratória utilizando-se o método de entrevista não estruturada através 

de questionário com perguntas abertas, com o engenheiro responsável pelo projeto. 

Foi desenvolvida também uma análise integrada químico-mineralógica qualitativa 

por difratometria de raio X, em que o pó foi prensado e utilizados um Difratômetro 

Philips PW 1.830 e análise semiqualitativa por espectrometria de fluorescência de 

raios X em um espectrômetro Philips PW 2.400. 

Para avaliação da alternativa de envio para aterro, foram efetuadas visitas ao 

aterro observando o volume de lodo, analisando a necessidade de transporte e 

manuseio desse material. Com isso, foi possível identificar o processo atual e os 

custos envolvidos. 

Como a continuidade dessa destinação depende da construção de um novo 

aterro industrial, foi visitada a área disponível e analisado o projeto de 

desenvolvimento da cava pela empresa Geoplan. 

Depois de coletar e analisar todos os dados foi efetuada uma análise 

comparativa das alternativas de destinação com base no método racional de tomada 

de decisão, tendo, como critérios de avaliação a viabilidade técnica (capacidade de 

operacionalização e implantação), viabilidade econômica (avaliação do investimento 

imediato, custos de operação e possibilidade de retorno) e viabilidade ambiental 

(atendimento a legislação com menor impacto ambiental). Para cada um dos 

critérios, foi adotada pontuação de 0 a 5, onde 0 é classificado como inviável e 5 

como solução ideal.  

Também foi necessário estabelecimento de pesos para a definição da melhor 

alternativa de acordo com a visão da empresa no que diz respeito aos critérios de 

avaliação (técnico, econômica e ambiental), onde foi considerado 3 para viabilidade 

financeira, 2 para viabilidade operacional e 1 para viabilidade ambiental. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

 

Neste capítulo, será descrito o processo de produção bem como 

apresentação dos resíduos gerados pela indústria analisada. 

Dessa forma, num primeiro momento, é elaborada uma breve apresentação 

da empresa e, após essa apresentação, são descritos o sistema de produção e o 

processo utilizado na empresa para o tratamento dos resíduos gerados. 

 

Área onde é desenvolvida a atividade: 
• Área total: 390.830,00 m2 

• Área construída: 27.392,80 m2 

• Área livre: 363.437,20 m2 

 

Número de funcionários: 

• 420 funcionários. 

 

Horário de turno de trabalho: 

• 24 horas - 3 turnos de 8 horas cada. 

 

 

4.1 PERFIL DA INDÚSTRIA 

 

 

O estudo de caso foi feito em uma empresa paranaense que atua no mercado 

de produção de papéis tissue, também conhecidos como papéis sanitários. A 

indústria iniciou suas atividades no ramo de reflorestamento no sul do Paraná, no 

final da década de 70. Hoje, é responsável pela produção de mais de dois terços de 

todo o papel tissue fabricado no Estado. Entre o mix de produtos, estão os papéis 

higiênicos, papéis toalhas e guardanapos. Os produtos são distribuídos para as 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e para os países do Mercosul. 

 

 



 

4.2  O PROCESSO DE PRODUÇÃO
 

 

A planta industrial desta indústria considera somente a 

partir da celulose virgem ou reciclada. 

Na Figura 03, é possível visualizar o fluxo sintetizado das etapas de 

produção. 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Fluxo de produção 
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A planta industrial desta indústria considera somente a produção de papel a 

partir da celulose virgem ou reciclada.  
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O processo de produção do papel inicia-se com a colocação da matéria

(celulose virgem ou reciclada) no hidrapulper, juntamente com água, para ser 

transformada em pasta. As matérias-primas utilizadas pela empresa são aparas de 

papel (papel reciclado) ou a celulose virgem. 
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Figura 04 – Entrada de aparas no hidrapulper  
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Branqueamento 

Formação 

da Folha 



 

Nesse equipamento

metais que podem ser vistos na F

 

 

Figura 05 

 

Na seqüência, es

massa, nos cleaners de massa grossa, que conta com um tubo separador de 

impurezas. Nessa etapa

pequenos pedaços de plásticos e impurezas de pequenas dimensões como areia 

fina. 

Depois de todo o processo de depuração

flotação quando se retira o rejeito da tinta contida no papel. Apó

pelo refinador de disco, pelo tanque pulmão e vai para a caixa de entrada principal.

A diferença no processo quando se utiliza

virgem é que para a produção com papel reciclado é necessário que a massa pass

por equipamento denominado lavadoras e tanques 

quantidade de água com alto teor de sólido.  

A produção propriamente dita 

entrada da máquina e sendo distribuída na mesa plana p

sequência, tem-se a prensagem para diminuir a quantidade de água e inicia

processo de secagem em cilindro monolúcido e no grupo secador. 

Com isso, o papel já está pronto e segue para 

quando passa pela rebobina

Nesse equipamento, são separados os rejeitos como plásticos, arames e 

metais que podem ser vistos na Figura 05.  

Figura 05 – Resíduos separados no hidrapulper 

essa pasta é encaminhada ao processo de depuração de 

de massa grossa, que conta com um tubo separador de 

a etapa, são retirados os rejeitos como areia grossa, pedras, 

pequenos pedaços de plásticos e impurezas de pequenas dimensões como areia 

Depois de todo o processo de depuração, a massa passa 

se retira o rejeito da tinta contida no papel. Apó

pelo refinador de disco, pelo tanque pulmão e vai para a caixa de entrada principal.

A diferença no processo quando se utilizam as aparas de papel ou a celulose 

produção com papel reciclado é necessário que a massa pass

por equipamento denominado lavadoras e tanques de onde se extrai grande 

quantidade de água com alto teor de sólido.   

A produção propriamente dita inicia-se com a massa chegando à

e sendo distribuída na mesa plana para a forma

se a prensagem para diminuir a quantidade de água e inicia

processo de secagem em cilindro monolúcido e no grupo secador. 

o papel já está pronto e segue para o processo de conversão 

rebobinadeira e pela embaladeira apresentada na 
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são separados os rejeitos como plásticos, arames e 

a pasta é encaminhada ao processo de depuração de 

de massa grossa, que conta com um tubo separador de 

os rejeitos como areia grossa, pedras, 

pequenos pedaços de plásticos e impurezas de pequenas dimensões como areia 

passa pela célula de 

se retira o rejeito da tinta contida no papel. Após, a massa passa 

pelo refinador de disco, pelo tanque pulmão e vai para a caixa de entrada principal. 

aparas de papel ou a celulose 

produção com papel reciclado é necessário que a massa passe 

onde se extrai grande 

se com a massa chegando à caixa de 

ara a formação da folha. Na 

se a prensagem para diminuir a quantidade de água e inicia-se o 

processo de secagem em cilindro monolúcido e no grupo secador.  

o processo de conversão 

apresentada na Figura 06. 



 

Figura 06 – Setor de conversão

 

Durante esse processo produtivo,

materiais e insumos do processo de produção é:

• Aparas de papéis: 47.000 

• Celulose virgem: 15.800 

• Película de polietileno: 

• Papel maculatura: 3.600 

• Peróxido de hidrogênio: 

• Soda cáustica líquida c

• Silicato de sódio: 4

• Sulfato de alumínio: 

• Gás carbônico: 

Na Tabela 03, pode

produto. 

 

onversão 

e processo produtivo, verifica-se que o consumo anual de 

materiais e insumos do processo de produção é: 

apéis: 47.000 ton./ano  

Celulose virgem: 15.800 ton./ ano 

olietileno: 1.000 ton./ano  

aculatura: 3.600 ton./ano 

idrogênio: 1.700 ton./ano 

Soda cáustica líquida concentrada a 50%: 240 ton./ano

ódio: 480 ton./ano 

lumínio: 360 ton./ano 

arbônico: 145 ton./ ano 

pode-se verificar o consumo de matéria
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se que o consumo anual de 

/ano 

matéria-prima por tipo de 
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Tabela 03 – Consumo de matéria-prima por tipo de produto / mês 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Empresa analisada 
 

Na sequência, serão descritos os resíduos gerados durante o processamento 

desses insumos e materiais.  

 

 

4.3 RESÌDUOS GERADOS PELA INDÚSTRIA 

 

 

Em linhas gerais, verifica-se que os resíduos gerados no processo de 

produção de papel pela indústria são: lodo, metais e plásticos, que representam 

quebra 35% do total de matéria-prima consumida.  

 

 

4.3.1 Informações sobre resíduos  

 

 

Os resíduos sólidos gerados no processo industrial da indústria analisada são 

encaminhados para o aterro da empresa, conforme projeto autorizado pelo IAP para 

aterro de resíduo classe II, conforme NBR 10.004, em área com capacidade 

compatível com o volume gerado e com tipo de solo de condições favoráveis a esse 

tipo de disposição.  

Papel Folha Simples Branco Mensal 

Consumo de aparas 44.000 ton./ ano 

Papel Toalha e Guardanapos  

Consumo de aparas 3.000 ton./ ano 

Consumo de celulose 600 ton./ ano 

Papel Folha Dupla  

Consumo de celulose 15.200 ton./ ano 
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Abaixo, pode-se verificar a produção de rejeitos de acordo com as etapas do 

processo de produção e tratamento utilizado:  

 

a) Hidrapulper: as aparas de papel utilizadas no processo, quando 

desagregadas, geram uma série de impurezas como areia, arame, resíduos de 

plásticos, grampos e mesmo uma parte de celulose, que são separados no 

hidrapulper. 

 

b) Centrífuga: as águas provenientes do processo industrial trazem 

consigo fibras e carga mineral, principalmente caulim e carbonato de cálcio, 

produtos utilizados na fabricação de papéis de impressão. As tintas usadas na 

impressão também são separadas no processo de forma a recuperar as fibras de 

celulose em alto grau de pureza. Esses materiais formam o que se denomina lodo 

primário que é separado da água na célula de flotação. A água proveniente do 

processo das máquinas denomina-se água branca, que contém uma grande 

quantidade de materiais fibrosos denominados finos. Essa água é enviada para 

flotadores, onde, com a ajuda de produtos químicos, auxilia no processo de 

decantação do lodo físico-químico e na flotação do material orgânico. 

Periodicamente, há um descarte do lodo decantado. O material flotado é enviado 

para o tanque de estocagem.  A água clarificada é recirculada para o sistema e o 

lodo é enviado para o tanque de estocagem. No tanque de estocagem, o lodo 

primário é misturado com o lodo secundário proveniente do decantador da ETE por 

lodo ativado e o lodo dos flotadores. Essa mistura com aproximadamente 3% de 

sólidos é, então, concentrada por centrifugação, aumentando o teor de sólidos para 

35-40%.  

 

c) Caldeira / Aquecedor: a caldeira de geração de vapor e o aquecedor de 

fluido térmico utilizam 100% de biomassa como combustível. A biomassa queimada 

gera uma quantidade de cinzas que são caracterizadas como material incombustível 

de características inorgânicas. 
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A indústria apresenta outros tipos de resíduos, que são acondicionados em 

tambores identificados e dispostos em área apropriada para retirada do fornecedor 

credenciado: 

 

a) Resíduos de terra c/ óleo: 20 kg/ano 

b) Resíduos de estopas usadas na manutenção: 10 kg/mês 

c) Resíduos de latas amassadas com residual de tinta: 50 latas/ano 

d) Resíduo de papelão: 3 ton./mês 

e) Resíduo de plástico conversão de papel: 3 ton./mês 

f) Resíduo de ferro velho (Ferro, alumínio, cobre, latão, bronze):  

                    2 ton./mês 

g) Resíduo de pilhas: 40 unidades/mês 

h) Resíduos de lâmpadas: 25 unidades/mês 

i) Resíduos bombonas produtos químicos: 10 unidades/mês 

j) Resíduos contêineres produtos químicos: 10 unidades/mês 

 

 

4.3.2 Caracterização e disposição dos resíduos 

 

 

A disposição final dos resíduos é desenvolvida tendo em vista vários fatores: 

 

� Todos os resíduos citados estão caracterizados de acordo com a NBR 

– 10.004 – Resíduos Sólidos/Classificação, enquadram-se na Classe II: Não 

Inertes/Não Perigosos; 

� A área considerada para disposição dos resíduos atende às condições 

básicas preconizadas para um projeto de aterro de resíduos industriais, ou seja, tem 

boa conformação topográfica; está a mais de 30 metros do córrego não 

comprometendo o manancial; tem capacidade compatível com o volume a ser 

gerado; possui tipo de solo e condições geológicas favoráveis; 

� Os resíduos a serem dispostos são Classe II – Não Perigosos – Não 

Inertes, portanto não serão utilizadas membranas especiais com a finalidade de 

impermeabilizar o fundo do aterro. A base do aterro será adotada de uma camada 
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de argila compactada com a finalidade de dificultar ao máximo a migração de 

quaisquer poluentes às águas subterrâneas; os líquidos percolados serão captados 

por uma rede de drenagem subsuperficial e conduzidos para lagoas de estabilização 

facultativas; 

� Os resíduos são sempre dispostos durante o período diurno, portanto a 

operação do aterro se dará com luz natural; 

� Embora os resíduos gerados sejam classificados com não perigosos, é 

necessário que passem por tratamento para, depois, serem enviados ao aterro 

sanitário.  

 

 

4.3.3 Tratamento biológico 

  

 

O lodo passa por diversas etapas antes de sua disposição final no aterro. São 

elas: 

 - decantador primário por aeração prolongada; 

 - decantador secundário; 

 - centrífuga. 

 

a) Decantador primário por aeração prolongada: o lodo ativado é o floco 

produzido no efluente pelo crescimento de bactérias zoogleias ou outros organismos 

resultantes da adição de oxigênio no meio.  

O processo de lodos ativados é biológico. Nele, o efluente de entrada e o lodo 

ativado são intimamente misturados, agitados e aerados (em unidades chamadas 

tanques de aeração) para logo separar os lodos ativados do efluente tratado por 

sedimentação (em decantadores). O lodo ativado separado retorna ao processo ou é 

extraído para tratamento específico e destino final, enquanto o efluente já tratado 

passa pelos vertedores do decantador no qual ocorreu a separação.  

Na Figura 07, pode-se visualizar o decantador primário. 
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Figura 07 – Decantador primário 

 

A depuração biológica dos efluentes se realiza em duas fases, primeiramente, 

uma parte dos contaminantes orgânicos é oxidada para obtenção de energia, sendo 

que ao mesmo tempo se forma nova matéria celular. Na segunda fase, as bactérias 

se aglomeram em flocos facilmente sedimentáveis. A floculação biológica somente é 

possível quando termina a fase de crescimento bacteriano e são excretados certos 

polímeros naturais. Estes têm comprimento suficiente para estabelecer pontes entre 

bactérias. 

A segunda fase requer a parte principal do tempo de aeração, os flocos do 

lodo ativado compõem-se de uma substância gelatinosa em que vivem bactérias e 

protozoários. 

Quando a aeração se inicia, a proporção de alimento (matéria-orgânica) para 

o número de microorganismos é muito elevada. O crescimento de bactérias segue 

um taxa logarítmica. Durante essa fase, a matéria orgânica é removida a uma taxa 

máxima com uma conversão ótima de matéria orgânica e novas células. O nível de 

alta energia resultante mantém todos os microorganismos dispersos na água. Na 

medida em que o alimento é consumido e novas células são produzidas, a fase de 

crescimento inicia seu declínio. Um crescimento adicional é diretamente proporcional 
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ao alimento restante. Quando a taxa de crescimento de bactérias e protozoários 

começa a declinar, inicia-se a formação de flocos. A proporção alimento/número de 

microorganismos continua a cair e alcança a fase endógena, em que as bactérias 

são incapazes de tomar energia suficiente do alimento no líquido ao seu redor e 

começam a metabolizar as reservas de alimento em suas próprias células. O 

excesso de gorduras e carboidratos é consumido primeiramente. Enquanto o nível 

de energia cai, a taxa de formação de floco aumenta rapidamente, normalmente, 

quando a fase endógena é alcançada, os pequenos flocos formados são separados 

da água por sedimentação. A taxa de remoção orgânica é mais rápida na fase de 

crescimento, enquanto a formação de flocos é melhor na fase endógena. O floco 

concentrado removido do clarificador final é alimentado com uma porção fresca de 

matéria orgânica no tanque de aeração e o processo continua. 

Os sistemas de aeração podem introduzir oxigênio puro diretamente nas 

unidades de tratamento biológico, ou ar, sendo esta a modalidade convencional e 

mais usada em processo de lodos ativados.  

Existem diversos tipos de sistemas de introdução de ar no meio, empregando 

diferentes princípios de funcionamento. A empresa estudada opta pela aeração por 

ar difuso. 

Esse sistema consiste em introduzir o ar atmosférico na massa líquida através 

de difusores de membrana instalados no fundo do tanque de aeração. Os difusores 

de membrana possuem furos por onde saem microbolhas de ar (1,0 a 3,0mm), que, 

em contato com o líquido, promovem a transferência de oxigênio ao meio. O ar para 

o sistema é gerado através de um soprador de ar tipo roots, que é um compressor 

de baixa pressão.  

O tratamento biológico de lodos ativados considera como parte integrante do 

sistema não somente o tanque no qual a aeração se processa, mas, de igual forma, 

o decantador onde o lodo separado retorna ao tanque de aeração. 

Na Figura 08, pode-se visualizar o tanque de aeração. 
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Figura 08 – Tanque de aeração 

 

b) Decantador secundário: o decantador secundário ocupa um papel de 

relevância no conjunto, uma vez que nele se processa a decantação, a retirada do 

lodo para o tanque de aeração e a retirada do seu excesso. Há interesse que o lodo 

retorne imediatamente depois de haver sedimentado, evitando condições de 

septicidade. 

Este é definido como o volume em “ml” ocupado por 1 grama de lodo, depois 

de 30 minutos de sedimentação. Quanto maior o IVL, menor será o peso específico 

do lodo e pior será sua condição de decantabilidade. Nesses casos de índice 

volumétrico de lodo elevado, verifica-se o fenômeno conhecido por “intumescimento 

do lodo (bulking)”, o índice de lodo está sempre com valor acima de 150. Em geral, o 

fenômeno de intumescimento ocorre com a formação de fungos filamentosos ou 

com a presença de cápsulas das células (o envoltório do citoplasma das células) 

que constituem um resíduo da respiração endógena. 

Na saída do decantador secundário (Figura 09), é instalado um medidor final 

de vazão da estação de tratamento de efluentes. 
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        Figura 09 – Decantador secundário 

 

c) Centrífuga: o lodo biológico descartado será enviado para secagem na 

centrífuga, que realiza a desidratação de lodos diluídos e produz uma torta de 

volume consideravelmente reduzido em relação ao lodo inicial, com consistência 

adequada à simplicidade de manuseio e transporte para o aterro sanitário. 

 

 

Figura 10 – Centrífuga 

 

Abaixo, pode-se ver imagem do lodo (Figura 11) depois do processo de 

desidratação. Pronto para envio ao aterro industrial. 
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Figura 11 – Lodo para disposição final  

 

Em resumo, o processo utilizado gera cinzas de caldeiras que são 

depositadas em aterro e lodo originado do sistema de recuperação das águas, da 

seguinte forma:  Toda água utilizada no processo passa pelo sistema de flotação e 

clarificação, onde se remove o máximo de partículas sólidas (orgânicas e 

inorgânicas) numa consistência média de 3%. Depois, esse lodo passa pelo 

processo de secagem utilizando equipamentos centrífugos. Ao ficar com 

consistência média de 50, o lodo segue para o aterro e a água é enviada para a 

lagoa de aeração que abastece o sistema de tratamento de efluentes de lodo 

ativado. Após o tratamento utilizando sistema de lodo ativado, o efluente é lançado 

ao rio com padrões de qualidade superiores aos estabelecidos em lei, superando a 

qualidade da água captada. O sistema de clarificação é formado por 4 

equipamentos, sendo dois de 350 m3/h utilizados para as máquinas e dois 

clarificadores com capacidade de 650 m3/h utilizados para tratamento das águas 

geradas na preparação de massa. Lembrando que toda essa água retorna para o 

processo, o volume que tratamos no lodo ativado é, em média, 80 m3/h. 
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Para uma melhor compreensão do processo, há, abaixo, o fluxograma geral (Figura 12) da produção em uma indústria de 

celulose e papel. 

 

 

Figura 12 – Fluxograma do processo de produção 
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Como o foco deste trabalho é o gerenciamento dos resíduos gerados pela 

indústria propõem-se a análise de algumas alternativas de disposição e ou utilização 

desses rejeitos. São elas: 

- Geração de energia a partir dos resíduos da indústria de papel; 

- Utilização do lodo da indústria de papel como matéria-prima na produção de 

cerâmica; 

- Envio para aterro. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE DAS 
ALTERNATIVAS DE DESTINAÇÃO DO LODO 

  

 

Primeiramente, será analisada a possibilidade de geração de energia através 

dos resíduos da indústria de papel e celulose. Em seguida, será estudada a 

possibilidade de utilização do lodo como matéria-prima da indústria de cerâmica com 

base na instalação de um calcinador. E, finalmente, será avaliada a alternativa de 

continuidade de envio para o aterro industrial. 

 

 

5.1 GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DOS RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DE 
PAPEL  
 

 

A indústria analisada tinha a demanda contratada de 4.350 kW; devido a 

ajustes operacionais, atualmente, está consumindo aproximadamente 7.000 kW por 

mês.  

– Disponibilidade de energia na subestação 7.000 kW. 

– Demanda contratada / utilização – Copel – 4.350 kW. 

O processo de produção utiliza energia elétrica para acionar todos os 

motores, os instrumentos e os demais equipamentos.  A biomassa (cavacos e lenha) 

é usada para geração de energia térmica em dois processos:   

– Produção de vapor que é utilizado para secagem do papel e planta de 

branqueamento.Neste processo, a indústria possui caldeira com capacidade para 

15.000 kg/h em pressão de até 15 kg, com consumo médio de 6.000 kg/hora de 

biomassa; esta é adquirida de madeireiras da região sendo cavaco misturado com 

serragem e umidade até 30%, mistura-se também cavacos de eucaliptos de 

produção própria.   

– Produção de energia térmica proveniente do aquecimento de fluido térmico 

em aquecedor com capacidade para 5 milhões de Kcal. Este fluido é aquecido a 

uma temperatura de 350 ºC, passa por trocador de calor, esse ar quente é utilizado 

para auxiliar na secagem do papel nas máquinas e retorna para o aquecedor, esse 

circuito é fechado. O aquecedor consome, em média, 2.800 kg/h de biomassa. 
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Nas tabelas abaixo (04 e 05), é possível verificar os equipamentos e os 

respectivos combustíveis utilizados para geração de energia. 

 

Tabela 04 – Geração de energia através de biomassa 

 
 

Tabela 05 – Geração de vapor 

 

Segundo Piotto (2003), é necessário de 10 a 14 GJ/t de energia térmica no 

processo de produção de polpa. O consumo de energia elétrica oscila entre 600 – 

800 kWh/ADT. 

Na Tabela 06, é possível verificar o consumo de energia por etapa do 

processo de produção, no qual se constata que mais de 80% da energia consumida 

acontece na preparação de massa e máquinas de papel. 

 
Tabela 06 – Consumo de energia por etapa de produção 
Processos / Etapas Participação no consumo 

Preparação de Massa 36% 

Máquinas 49% 

Conversão 4% 

Tratamento de água 3% 

Caldeiras 5% 

Diversos 3% 

 

Equipamento Combustível Consumo Combustível Unidade 
Diário Mensal Anual 

Aquecedor Fluido 

Térmico – Biochamm 

Cavaco 58 1.740 20.880 ton. 

Caldeira Vapor –  

 Biochamm 

Cavaco 79 2.370 28.440 ton. 

Caldeira Vapor –

Mernak 

Lenha 70 2.100 25.200 ton. 

Equipamento Capacidade de 
produção de vapor  

Temperatura Pressão máxima 
do vapor 

Aquecedor Fluído Térmico – 

Biochamm 

5.000.000 kcal/h 350 ºC - 

Caldeira Vapor – Biochamm 14 ton./h 190 ºC 14 kgf/cm2 

Caldeira Vapor – 

Mernak 

6 ton./h 135 ºC 10 kgf/cm2 
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Nas tabelas 07 e 08, apresentam-se os resultados das análises de 

caracterização do lodo, nas quais nenhum dos parâmetros analisados se encontra 

acima dos valores máximos permitidos. Não foram analisados os compostos 

voláteis, visto que a geração do resíduo inviabiliza completamente a sua presença. 

Desta forma, o material estudado não apresenta características que o tornem 

perigoso por toxidade. 

 

Tabela 07– Composição do resíduo 

Determinação Unidades Resultado 

Alumínio mg/kg Al 360 

Arsênio mg/kg As N.D. 

Bário mg/kg Ba 13,0 

Chumbo mg/kg Pb 10,1 

Cobre mg/kg Cu N.D. 

Cromo Hexavalente mg/kg Cr*6 2,15 Cr*6 

Cromo Total mg/kg Cr 2,53 

Cádmio mg/kg Cd 0,997 

Ferro total mg/kg Fé 825 

Mercúrio mg/kg Hg 0,064 

Níquel mg/kg Ni 2,97 

Prata mg/kg Ag 6,3 

Selênio mg/kg Se N.D. 

Vanádio mg/kg V N.D. 

Zinco mg/kg Zn 148 

Umidade a 105º %H20 69 

Cinzas % 56 

Fonte: Análise Laboratorial Labor Química 

 

Tabela 08 – Ensaio de lixiviação 

Determinação Unidades Resultado Máximo Segundo 

NBR 10.004 

Fluoretos mg F/I 0,809 150,0 

Arnênio mg As/l N.D. 1,0 

Bário mg Ba/l 0,528 70,0 

Chumbo mg Pb/l 0,068 1,0 

Cromo mg Cr/l 0,018 5,0 

Cádmio mg Cd/l N.D. 0,5 

Mercúrio mg Hg/l N.D. 0,1 
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Prata mg Ag/l 0,021 5,0 

Selênio mg Se/l N.D 1,0 

Fonte: Análise Laboratorial Labor Química 

 

No ensaio de solubilização (Tabela 09), verifica-se que os parâmetros de 

fenóis, surfactantes, alumínio, bário, ferro e manganês estão acima dos limites 

estabelecidos para resíduo inerte. 

Com esses ensaios realizados, pode-se caracterizar o lodo como: 

– não apresenta periculosidade por origem; 

– não inflamável; 

– não corrosivo; 

– não apresenta características de reatividade; 

– não apresenta características de toxidade quando submetido ao ensaio de 

lixiviação; 

– não é constituído de embalagens contaminadas e não é produto fora de 

especificação ou resíduo de derramamento; 

– material não inerte. 

Dessa forma, o lodo é classificado como Resíduo Classe II A – Não Inerte. 

 

Tabela 09 – Ensaio de solubilização 

Determinação Unidades Resultado Máximo Segundo 

NBR 10.004 

Fenóis mg/I C6H5OH 1,12 0,01 

Surfactantes mg/l ABS 1,16 0,5 

Cianetos mg/l CN N.D. 0,07 

Cloretos mg/l Cl 45,6 250,0 

Fluoretos mg/l F 0,570 1,5 

Sulfatos mg/l SO4² N.D. 250 

Nitratos mg/l NO3 1,24 10,0 

Alumínio mg/l Al 0,331 0,2 

Arsênio mg/l As N.D 0,01 

Bário mg/l Ba 1,98 0,7 

Chumbo mg/l Pb N.D. 0,01 

Cobre mg/l Cu N.D. 2,0 

Cromo mg/l Cr 0,028 0,05 

Cádmio mg/l Cd N.D. 0,005 
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Ferro mg/l Fe 2,85 0,3 

Manganês mg/l Mn 0,510 0,1 

Mercúrio mg/l Hg N.D. 0,001 

Prata mg/l Ag 0,0044 0,05 

Selênio mg/l Se N.D. 0,01 

Sódio mg/l Na 145 200,0 

Zinco mg/l Zn 0,079 5,0 

Fonte: Análise Laboratorial Labor Química 

 

Diante da caracterização do lodo, foram analisadas duas alternativas de seu 

aproveitamento como matéria-prima para o processo de geração de energia: através 

da incineração e do biogás. 

 

 

5.1.1 Geração de energia através de incineração  

 

 

De acordo com Clayton (1995) apud Calle et. al. (2005), um estudo sobre o 

desenvolvimento tecnológico da indústria de celulose e papel verificou as dez 

tecnologias apontadas pelos representantes da indústria de papel e celulose, onde a 

remoção da água e a incineração dos resíduos resultantes do processo de 

destintamento do papel reciclado nas caldeiras de biomassa compõem alternativas 

de economias de 3,8% no consumo de eletricidade e de 32% no consumo de 

energia térmica.  

Para avaliação dessa alternativa, foi efetuada análise de resíduo sólido para 

identificação do poder calorífico.  

Constatou-se que o poder calorífico do lodo é de apenas 1.850 kcal/kg. 

Como o teor de umidade do lodo é de 69%, é preciso considerar um processo 

de desidratação e secagem do lodo para depois considerar a possibilidade de 

queima desses resíduos. 

Segundo Aisse & Andreoli (2007), em estudo sobre a desidratação do lodo 

anaeróbio, foi identificado que, em ciclo de verão (março de 1997), apresentou-se 

um tempo de 14 dias para obter-se ST de 26%, e de 20 dias para obter-se 31%. O 

citado tempo refere-se à evaporação e à percolação, conduzido nos dois pilotos para 

uma carga de 23,7 kg /m2. O resultado para o ciclo de inverno (junho e julho de 
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1997) para os pilotos na PUC-PR foi de 34 dias para obter-se ST (concentração de 

sólidos) de 24,9% e uma precipitação pluviométrica acumulada de 128,2 mm. Na 

ETE-Lapa o tempo foi de 29 dias para obter-se ST de 27,6% e uma precipitação 

acumulada de 161 mm. Em ambos os casos, a carga (altura) foi de cerca de 40 cm 

de lodo. 

Assim, como a produção de lodo da indústria estudada é de 45 ton./dia, nesse 

processo de desidratação natural, seria necessária uma área de 1.600 m² para leito 

de secagem no verão e 3.300 m² no inverno para o início da operação de 

incineração do material estudado. 

Porém, em análise do resíduo disposto no solo em altura não superior a 10 

cm, verifica-se que esse resíduo fica completamente seco em sua superfície criando 

uma casca que inibe a passagem do calor, fazendo com que, no meio da camada, 

verifique-se alto teor de umidade, conforme demonstrado na Figura 13. 

 
   Figura 13 --- Lodo exposto a energia solar 

 

Foi desenvolvido um estudo para a utilização de resíduos do saneamento 

como matéria-prima para substrato para a produção vegetal, em que a secagem do 

lodo foi desenvolvida com um sistema de aquecimento por injeção subsuperficial de 

calor através da queima de biogás e coberto com estufa plástica (SANEPAR).  

O projeto consiste na modificação do sistema de queima de biogás visando 

otimizar a conversão em calor através da substituição dos queimadores antigos (tipo 

queimadores de GLP) pelos específicos para o biogás. Esse processo encontra 

diversas dificuldades, pois devido à alta temperatura alcançada, ocorrem alguns 

vazamentos na tubulação e faz-se necessário reforço nas áreas soldadas. 
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Com esse novo sistema, é evidente o ganho de eficiência no tempo de 

secagem. Porém, é preciso avaliar a efetividade desse ganho, já que será 

necessária a utilização de energia para secar um resíduo com baixo poder calorífico.  

Em um teste realizado no laboratório da indústria, foi colocado o lodo para 

queimar juntamente com o cavaco, verificou-se, então, que este resíduo queima 

enquanto existe cavaco, quando este queima ou é retirado imediatamente o lodo 

deixa de queimar. 

 

 

5.1.2 Geração de energia através de biogás  

 

 

Para a avaliação da alternativa de geração de energia através de biogás, 

foram solicitados ensaios e análises para a identificação da demanda do oxigênio 

presente no lodo. Na Tabela 10, é possível verificar que a Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) é de 2.055 mg/l O2 e a Demanda Bioquímica de Oxigênio é de 

apenas 406,2 mg/l O2. 

Tabela 10 --- Demanda de oxigênio no lodo 

Parâmetro Resultado Unidade L.Q. V.M.P Início do 
Ensaio 

Término do 
Ensaio 

Método 

Demanda Química de 
Oxigênio (DQO) 

2.055 mg/l O2 4,0 --- 16/04/2009 16/04/2009 Fotométrico, 

Refluxo 

fechado 

Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) 

406,2 mg/l O2 2,0 --- 16/04/2009 21/04/2009 Potenciométrico, 

Incubação 5 

dias/ 20º C 

Ph 2,84 UpH 0,01 --- 16/04/2009 16/04/2009 Potenciométrico 

Sólidos Sedimentáveis SS 18,0 mL/L/h 0,1 --- 15/04/2009 15/04/2009 Volumétrico 

Sólidos Suspensos Totais 

SST (103 a 105ºC) 

650,0 mg/l 1,0 --- 20/04/2009 20/04/2009 Gravimétrico 

Nitrogênio Total 1,588 mg/l N 0,01 --- 23/04/2009 23/04/2009 Fotométrico 

Fonte: Ensaio realizado pelo TecLab. 
 

A produção do metano implica na remoção de DQO do despejo. Para 

oxidação do metano produzido são necessários dois moles de oxigênio, como 

mostra a equação: 

 

OH 2CO2OCH 2224 +⇒+  
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Portanto, para cada mol (16 gramas) de CH4 produzido, são removidos 2 

moles (64 gramas) de DQO do despejo (CHERNICHARO, 1997, p. 41). Nas 

condições normais de temperatura e pressão, isso corresponde a 350 mililitros de 

CH4 para cada grama de DQO degradada. 

 

Isso não significa que seja impossível a geração de metano e consequente 

geração de energia com os valores de DBO (406,2 mg/L) e DQO (2.055 mg/L) 

porque se constatar a existência de carbono em ambiente sem oxigenação, originará 

metano. 

Porém, para isso, é necessária uma avaliação em ambiente anaeróbico da 

demanda química de oxigênio para simular a produção de metano. 

Como os valores de DBO e DQO são baixos, não é possível pensar em 

grande produção de biogás.  

 

 

5.2 O LODO COMO MATÉRIA-PRIMA NA PRODUÇÃO DE CERÂMICA  

  

 

Com a grande quantidade de lodo gerado diariamente e o plano de expansão 

da indústria, verificou-se a necessidade de busca de alternativa de reuso e/ou 

reaproveitamento dos resíduos que, ao mesmo tempo em que afastasse o risco de 

danos ambientais, diminuísse os custos envolvidos na destinação do lodo no aterro 

industrial.  

 Assim, a empresa Consige Consultoria em Sistemas de Gestão Ambiental 

desenvolveu um projeto que prevê o reaproveitamento do lodo gerado na indústria 

de papel na indústria cerâmica. 

 O processo proposto é integrado aos processos existentes na empresa e 

deve praticamente eliminar os resíduos sólidos gerados, baseando-se no 

aproveitamento térmico do próprio material e de outros resíduos do processo como 

caixas, paletes e plásticos que não contenham PVC.  

Todos os dejetos são colocados em um equipamento, inicialmente 

identificado como calcinador, que pode ser visualizado na Figura 14. 
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Figura 14 – Calcinador de lodo 
Fonte: Projeto Consige (2009). 
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O critério fundamental do projeto consiste em reduzir passivos ambientais 

acompanhando as tendências mundiais e, desta forma, possibilitar a implantação do 

conceito de desenvolvimento sustentável na empresa, que tem as aparas brancas 

como sua principal matéria-prima. 

Segundo o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais, os resíduos 

sólidos de estações de tratamento de efluentes contendo substâncias não tóxicas 

podem ser classificados com o Código de Identificação A 021.  

A razão da classificação está baseada nos seguintes fatores: 

• Apresenta características de expansibilidade quando submetido a 

temperaturas acima da ambiente. 

• No ensaio de solubilização, o teor de surfactantes (mg/L) está acima do 

permitido, isto é 0,642, e a legislação permite 0,2. 

Os papéis brancos utilizam teores de carbonato de cálcio e caulim, em sua 

composição, que podem chegar a valores de até 35% do seu peso. As fábricas de 

papéis tissue, ao recuperarem as fibras de celulose das aparas para utilizá-las em 

seus produtos, acabam descartando esse material como resíduo.  

Como produto final, será obtido um material de origem mineral constituído por 

carbonato de cálcio e caulim, que pode ser utilizado como matéria-prima da indústria 

cerâmica. 

A produção diária da indústria analisada é de, aproximadamente, 128 

toneladas por dia. Isso gera 45 toneladas de material que, atualmente, são dispostas 

no aterro industrial. Com esse resíduo, pode-se gerar 9,67 toneladas diárias de 

material mineral, inorgânico, a serem comercializadas como produto industrializado. 

O processo não gera efluentes líquidos e o resíduo sólido gerado é apenas o 

proveniente da combustão do material utilizado como fonte de energia (madeira, 

caixas, plástico) que não deve ser superior a 15 toneladas por mês. 

Como o processo é novo, desenvolvido em laboratório em escala piloto, as 

informações disponíveis no momento indicam que as emissões atmosféricas 

atendem aos padrões de emissão em vigência.  

A Figura 15 apresenta o fluxograma do processo a ser implantado.  
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Figura 15 --- Fluxograma do processo 

 

Foram efetuadas três análises integradas químico-mineralógica do 

subproduto processado no calcinador. Nos ensaios de difratometria de raios-X, 

verificou-se que o material analisado é amorfo e possui calcita, caulinita, quartzo e 

portlandita em sua composição. Os resultados das análises químicas por 

espectrometria de fluorescência de raios-X revelaram uma composição química 

compatível com a mineralogia e características que se assemelham com o vidro. 

Adicionalmente, foi detectada a presença de Al2O3 em maior concentração, além de 

outros elementos químicos. Contudo, não foi possível determinar em quais 

estruturas cristalinas esses elementos estão presentes. 

Com o resultado desses ensaios, foi possível identificar o produto final como 

um material de origem mineral, que pode ser aplicado nas indústrias de cerâmica, 

vidro, síntese de zeólitas e formação de silicatos. 

 

 
5.2.1 Considerações sobre a instalação de um calcinador para reaproveitamento do 
lodo na indústria cerâmica 
 

 

Para melhor avaliação dessa alternativa, faz-se necessário destacar alguns 

pontos de análise. São eles: 

Produto (papéis) 

Energia 

Processo 01 
Matéria-prima 

Reciclagem 

Secador 

Madeira 

Gerador térmico Calcinador 
Resíduos 
Térmicos 

Tratamento Silo 

Sub Produto 
(mineral)  

Resíduo 
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--- O combustível pode ser cavaco, madeira em toras, galhos de pinus e 

eucalipto, resíduos de laminadoras e estrados. 

--- Estima-se, conforme a empresa responsável pelo projeto, a necessidade de 

2.000.000 de kcal para geração desse novo subproduto. 

--- O processo não gera qualquer resíduo sólido ou emissão líquida. 

--- Os equipamentos ocupam uma área de, no máximo, 100 m² (20 m x 5 m) e 

a área de estocagem vai depender do local de instalação. 

--- O investimento com equipamentos, montagem e instalações é estimado em 

R$ 2.500.000,00. 

--- Estima-se receita de R$ 120,00 por tonelada do produto transformado e 

fornecido como matéria-prima da indústria cerâmica. Desta forma, a comercialização 

desse resíduo deve gerar R$ 34.812,00 por mês com a comercialização desse 

subproduto.  

Na Tabela 11, apresenta-se o retorno operacional para a taxa de 

comercialização de 25% considerando o preço de venda da tonelada e o custo do 

combustível. 

 

Tabela 11 --- Retorno operacional anual 

Preço de Venda 
(R$/ton.) 

Retorno Operacional Anual em Reais 
R$ 50,00 
(m³ combustível) 

R$ 40,00 
(m³ combustível) 

R$ 30,00 
(m³ combustível) 

100 (344.512,00) (124.732,00) 95.048,00 
120 (124.732,00) 95.048,00 314.828,0 
150 204.938,00 424.712,00 644.498,00 
180 534.608,00 754.388,00 974.168,00 
200 754.388,00 1.021.796,00 1.193.948,00 

Fonte: Consige (2009). 
 

 

Estima-se que a empresa terá um prejuízo de R$ 124.732,00 por ano com os 

valores atuais de venda do subproduto e do combustível. 

Além disso, se considerar a receita mensal de R$ 34.812,00 e o valor total de 

investimento total no projeto de R$ 2.500.000,00, constata-se um tempo de retorno 

(Payback) de 6 anos. 
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5.3 ENVIO PARA O ATERRO INDUSTRIAL 

 

 

O envio para aterros é o destino atual dos resíduos industriais gerados pela 

indústria em análise. Portanto, é necessário conhecimento do padrão atual da 

destinação dos resíduos. 

 

  

5.3.1 Padrão atual de disposição dos resíduos no aterro industrial 

 

  

O aterro industrial recebe resíduos provenientes da ETE do processo de 

fabricação de papel tissue a partir de papéis recicláveis. São depositados nas cavas, 

as quais recebem chuvas e, portanto, a água pluvial juntamente com o chorume 

segue ao sistema de tratamento. 

O lodo é depositado em cavas impermeabilizadas com, aproximadamente, 6 

metros de profundidade e, depois, é coberto com camada de 0,5 a 1,0 metro de 

terra. 

Antes do envio para o aterro industrial, o lodo é centrifugado, atingindo teor 

seco de aproximadamente 69%, depositado no silo, depois carregado em caminhão 

basculante e transportado para o aterro. Não existe nem uma espécie de tratamento 

adicional, pois se trata de material considerado não poluente. 

As características qualitativas do chorume constam na Tabela 12, as quais 

foram utilizadas para o dimensionamento do sistema de tratamento. 

 

Tabela 12 --- Características qualitativas do efluente líquido enviado ao aterro 

Parâmetro Resultado Unidade Metodologia Limite Permitido (*) 

pH 8,7 - Potenciométrico 5,0 - 9,0 

Sólidos 

Sedimentáveis 
110 mg /L Cone de Imhoff 1,0 

DQO 48 mg /L O2 Refluxo aberto 300 
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DBO 27 mg /L O2 Método de incubação 100 

N amoniacal 3,40 ml /L  20 

Óleos e Graxas 80 mg /L Extração por Soxleth 50,0 

(*) Limite estabelecido pelo IAP e pela Resolução CONAMA 357/2005 

Fonte: Projeto Geoplan (2010). 

 

--- Demanda atual: 45 toneladas de lodo por dia, porém para transporte é 

considerado 72 ton./dia devido à umidade, que é de 69%. 

--- Custo de transporte do lodo para o aterro: R$ 8,50 por tonelada. 

--- Custo de manutenção: 300 horas de trator para remontagem do aterro por 

mês a R$ 45,00 a hora. 

 

Com isso, a empresa tem custo de R$ 382.320,00 por ano com a disposição 

em aterros. Na Tabela 13, pode-se verificar a soma total dos custos com a 

manutenção do aterro sanitário. 

 

Tabela 13 – Demonstração de custos com aterro industrial 

Tipos de Custos Valor Mensal (R$) Valor Anual (R$) 

Transporte R$ 18.360,00 R$ 220.320,00 

Manuseio R$ 13.500,00 R$ 162.000,00 

TOTAL R$ 31.866,00 R$ 382.320,00 

Fonte: desenvolvido nesse trabalho. 

 

Na Figura 16, pode-se visualizar a imagem do aterro industrial utilizado pela 

empresa. 



         Figura 16 – Aterro 

 

Para continuidade 

de um novo aterro industrial, uma vez que este já está com sua capacidade de carga 

saturada. 

 

 

5.3.2 Construção de novo

 

 

O local pretendido para a 

a noroeste da unidade 

apresentando uma topografia pouco acidentada, com cotas em torno de 900 metros, 

e suas águas superficiais e subterrâneas 

Potinga. 

A área de influência direta é o próprio terreno onde será implantado o 

industrial, limitando-se ao entorno mais próximo do imóvel e 

Lajeadinho; caracterizada

municípios de Mallet e Rio Azul.

Aterro industrial 

ara continuidade do uso dessa alternativa, faz-se necessári

de um novo aterro industrial, uma vez que este já está com sua capacidade de carga 

ovo aterro industrial  

ido para a implantação do novo aterro industrial

nidade industrial, distante aproximadamente 4,6 km desta, 

apresentando uma topografia pouco acidentada, com cotas em torno de 900 metros, 

suas águas superficiais e subterrâneas são direcionadas para o rio Braço do 

A área de influência direta é o próprio terreno onde será implantado o 

se ao entorno mais próximo do imóvel e 

caracterizada, na maior parte, como área rural

municípios de Mallet e Rio Azul. 
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necessária a construção 

de um novo aterro industrial, uma vez que este já está com sua capacidade de carga 

ndustrial está localizado 

ndustrial, distante aproximadamente 4,6 km desta, 

apresentando uma topografia pouco acidentada, com cotas em torno de 900 metros, 

cionadas para o rio Braço do 

A área de influência direta é o próprio terreno onde será implantado o aterro 

se ao entorno mais próximo do imóvel e à Estrada do 

como área rural, compreende os 
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Avaliando as consequências ambientais da ampliação da área do aterro 

industrial da empresa, sob a ótica da legislação, conclui-se que o empreendimento é 

perfeitamente viável e compatível com o local proposto.  

O projeto de construção desse novo aterro industrial foi elaborado pela 

empresa Geoplan. 

 

 

5.3.2.1 Especificações de equipamentos 

 

 

Para a construção desse novo aterro, faz-se necessária a aquisição de alguns 

equipamentos; verifique-os na Tabela 14, com suas especificações recomendadas. 

 

Tabela 14 --- Especificações de equipamentos 

Sistema para esgoto sanitário 

 

Volume  

(m³) 

 

Comprimento 

(m) 

 

Largura (m) 

 

Altura 

(m) 

Fossa Séptica 2,16 1,2 1,2 1,5 

Sumidouro 7,80 1,5 1,5 3,5 

Sistema p/ Efluente Industrial --- --- --- --- 

Tanque de Equalização 4,50 2,3 1,5 1,3 

Caixa de Gordura 3,00 2,0 1,0 1,5 

Misturador Hidráulico 0,20 0,6 0,6 0,6 

Coagulação/Floculação 2,00 2,0 1,0 1,0 

Decantador 7,85 Diam = 2 m - 2,5 

Lagoa de Polimento 105 15,0 5,0 1,4 

Caixa de Inspeção 0,20 0,6 0,6 0,6 

Fonte: Projeto Geoplan (2010). 

 

5.3.2.2 Estimativa de custos 

 

 

O projeto poderá ser executado diretamente por uma empresa fornecedora de 

sistemas de tratamento industrial compacto num custo aproximado de R$ 25.000,00.  
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5.3.2.3 Cronograma de implantação do sistema de tratamento 

 

 

Após a aprovação do projeto pelo Instituto Ambiental, o projeto pode ser 

executado num prazo de 180 dias. 

Portanto, para a continuidade de disposição do lodo em aterro industrial, é 

preciso considerar as consequências ambientais e o custo que a empresa terá com 

a possível escolha dessa alternativa. 

Segundo o engenheiro Antonio Donizete Soler, até há pouco tempo, não 

havia tecnologia eficiente e viável economicamente para tratamento e destinação 

adequada ao lodo e ao chorume, que é uma substância líquida resultante do 

processo de putrefação de matérias orgânicas, muito encontrado nos lixões e 

aterros sanitários, sendo um dos maiores passivos ao meio ambiente e para os 

próprios aterros sanitários, visto que, quando não tratado, atinge e polui os lençóis 

freáticos das águas subterrâneas (REVISTA VISÃO AMBIENTAL). 

Em termos de custo, podem-se considerar os valores atuais, já que existem 

contratos de prestação de serviços com garantias de manutenção de preços. Porém, 

deve-se considerar o custo do terreno, estimado em R$ 30.000,00.  

 

 

5.4 ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS  

 

De acordo com a análise dos resíduos gerados pela indústria em diferentes 

etapas do processo, fica evidente que a destinação do lodo é causa de grande 

preocupação, dada as exigências da legislação, a preocupação ambiental e os altos 

custos envolvidos. 

Com relação às alternativas de destinação e/ou reaproveitamento do lodo, 

conclui-se que: 

--- Geração de energia: o baixo índice de oxigênio (DBO= 406,20 e DQO= 

2.055 mg/l) no lodo dificulta a geração de biogás em grande escala; e o baixo poder 

calorífico (1.850 kcal/kg) e o alto teor de umidade (69%) anulam as possibilidades de 

geração de energia através da incineração, uma vez que seria necessária a 

utilização de energia para reduzir a umidade do lodo. 
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--- Utilização do lodo da indústria de papel como matéria-prima na produção de 

cerâmica cujo projeto requer a instalação de um equipamento denominado 

calcinador para processamento do lodo para transformação em matéria-prima para a 

indústria cerâmica. Para o desenvolvimento desse projeto, é necessário alto 

investimento em equipamentos e infraestrutura (R$ 2.500.000,00). Com a 

possibilidade de receita de R$ 34.812,00, a empresa terá retorno em 6 anos. Se 

considerar a comercialização de 25% do produto final com preço de R$ 120,00 a 

tonelada e com o custo de combustível (lenha) de R$ 50,00 o metro, a empresa teria 

um prejuízo de R$ 124.732,00 por ano. 

Além disso, considerando o ganho ambiental, não só relacionado com o custo 

de disposição em aterro industrial, mas principalmente de se eliminar o impacto 

ambiental, a solução é altamente viável. 

--- Envio para aterro industrial: apesar de a empresa seguir todas as 

determinações e exigências ambientais com relação à disponibilidade dos resíduos 

em aterros industriais, sempre existirá a possibilidade de risco ambiental. Além 

disso, o custo de disposição do lodo no aterro é de R$ 31.866,00 por mês, ou seja, 

R$ 382.320,00 por ano. Porém, para que a empresa continue utilizando esse tipo de 

disposição, terá que construir uma nova cava. Para isso, deve-se considerar o custo 

de R$ 25.000,00 para a construção e de, aproximadamente, R$ 30.000,00 para 

adquirir o terreno com as medidas necessárias. Com isso, o custo anual da 

utilização de um aterro industrial é de R$ 422.320,00 (como a previsão de uso desse 

aterro é de 2 anos, está sendo considerada a metade do valor do terreno para 

determinação do custo anual). 

Com objetivo de aumentar a racionalidade na escolha da melhor alternativa, 

será apresentado o modelo racional de decisão no Quadro 02.   

01. Definição do problema  

Qual a melhor alternativa de destinação dos resíduos da indústria de papel?  

02. Identificação de decisão  

A decisão da melhor alternativa será efetuada considerando os seguintes critérios: 

--- Viabilidade técnica 

--- Viabilidade financeira 

--- Ganho ambiental 
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03. Identificação dos pesos dos critérios 

A pontuação da cada alternativa de acordo com os critérios determinados será de 0 a 5: 0 é 

completamente inviável e 5 é a solução ideal. 

04. Geração de alternativas  

a) Geração de energia a partir dos resíduos gerados 

b) Utilização na indústria cerâmica 

c) Envio para o aterro sanitário 

05. Classificação das alternativas com pesos de acordo com a visão da empresa:  

Alternativas de 

destinação / 

critérios de 

decisão 

Viabilidade Técnica  

Peso 2 

Viabilidade Financeira 

Peso 3 

Viabilidade Ambiental 

Peso 1 

Pont. Justificativa Pont. Justificativa Pont. Justificativa 

Geração de 

energia 

02 Devido ao baixo poder 

calorífico, alto teor de 

umidade e baixos índices 

de DBO e DQO que 

impossibilitam pensar em 

grande escala de energia 

02 Para geração de 

energia tanto por 

incineração como 

através de biogás, é 

necessário 

investimento.  

05 Eliminação do resíduo 

Utilização na 

indústria 

cerâmica 

03 Conforme análises 

realizadas, é possível 

utilização do subproduto 

na indústria cerâmica. 

Necessidade de criação 

de um canal de vendas 

deste subproduto. 

03 Alto investimento inicial 

e Payback em 6 anos 

05 Eliminação do resíduo 

Envio para 

aterro 

industrial 

03 Alternativa viável. Porém, 

em longo prazo, a 

indústria pode encontrar 

dificuldades em encontrar 

terrenos próximos à 

indústria 

03 Baixo investimento 

inicial. Porém, o custo 

anual de instalação e 

manutenção do aterro é 

de R$ 412.000,00, sem 

nenhum retorno 

financeiro 

03 Embora a empresa 

construa os aterros de 

acordo com as 

especificações legais / 

ambientais sempre 

existirá risco ambiental. 

06. Cálculo da decisão ótima 

Alternativa Pontuação 

Geração de energia 16 
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Utilização na indústria cerâmica 21 

Envio para aterro industrial 18 

Quadro 02 – Aplicação do Modelo Racional de decisão 
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6 CONCLUSÃO  

 

De acordo com análise dos resíduos gerados pela indústria em diferentes 

etapas do processo, fica evidente que a destinação do lodo é causa de grande 

preocupação, dada as exigências da legislação, preocupação ambiental e altos 

custos envolvidos. 

A formação do lodo se dá no processo de clarificação da água de 

recirculação, onde são adicionados produtos químicos na tubulação de alimentação 

do equipamento. Na sequência também passa por etapa de aeração. Com isso, o 

lodo é retirado na parte superior do equipamento e segue para uma centrífuga para 

desidratar o resíduo. 

Com relação às alternativas de destinação e ou reaproveitamento do lodo 

conclui-se que devido aos baixos índices de oxigênio (DBO= 406,20 e DQO= 2.055 

mg/l) no lodo inviabiliza a geração de biogás e o baixo poder calorífico (1.850 

kcal/kg) e o alto teor de umidade (69%) anulam as possibilidades de geração de 

energia através da incineração, uma vez que seria necessária a utilização de 

energia para reduzir a umidade do lodo. Quanto a utilização do lodo da indústria de 

papel como matéria-prima na produção de cerâmica requer a instalação de um 

calcinador para processamento do lodo para transformação em matéria-prima para a 

indústria cerâmica. Para desenvolvimento desse projeto é necessário alto 

investimento em equipamentos e infraestrutura (R$ 2.500.000,00). Como a 

possibilidade de receita de R$ 34.812,00 e empresa terá retorno em 6 anos. Se 

considerar a comercialização de 25% do produto final com preço de R$ 120,00 a 

tonelada e com o custo de combustível (lenha) de R$ 50,00 o metro a empresa teria 

um prejuízo de R$ 124.732,00. Para envio para aterro Industrial, apesar de empresa 

seguir todas as determinações e exigências ambientais com relação à 

disponibilidade dos resíduos em aterros industriais sempre existirá a possibilidade 

de risco ambiental. Além disso, o custo de disposição do lodo no aterro é de R$ 

31.866,00 por mês, ou seja, R$ 382.320,00 por ano. Porém, para que a empresa 

continue utilizando ente tipo de disposição terá que construir uma nova cava. Para 

isso deve-se considerar o custo de R$ 25.000,00 de construção de nova cava e de 

aproximadamente R$ 30.000,00 do terreno com as medidas necessárias. Com isso, 



81 

 

o custo anual da utilização de um aterro industrial é de R$ 422.320,00 (como a 

previsão de uso desse aterro é de 2 anos está sendo considerado a metade do valor 

do terreno para determinação do custo anual). 

 Portanto, de acordo com análises das alternativas de destinação e ou reuso 

dos resíduos do processo de produção da indústria de papel analisada conclui-se 

que a melhor alternativa, segundo os critérios de viabilidade técnica, viabilidade 

financeira e viabilidade ambiental considerando a visão da empresa é a instalação 

de um calcinador, que permitirá a utilização do subproduto na indústria cerâmica.   

Embora a utilização do lodo como matéria-prima da indústria cerâmica tenha 

se configurado viável tecnicamente, financeiramente e ambientalmente correta, 

deve-se considerar que a implantação dessa alternativa depende de variáveis como 

o custo do combustível (lenha) e a criação de um canal de vendas ou 

estabelecimento de parceria para comercialização desse subproduto.   

Desta forma, recomenda-se que, antes da decisão de instalação do 

calcinador, a indústria tente estabelecer uma parceira com empresas do setor 

cerâmico para garantir a venda da produção e confirmar o tempo de retorno do 

investimento, estimado em 6 anos.  

No desenvolvimento final do trabalho, foi verificada a existência de estudos 

que consideram outras utilizações desse resíduo como matéria-prima para a 

produção de palmilhas para calçados e caixas de ovo, como revestimento termo 

acústico ou telhas e fertilizantes para a plantação florestal. Recomenda-se, em 

estudos futuros, a avaliação dessas alternativas em complementação a este 

trabalho.  
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ANEXO A – Laudos de Caracterização do Lodo  
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ANEXO B – Laudos de Caracterização do Subproduto do Calcinador 
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