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Se chegarmos a descobrir uma teoria completa, com o tempo essa deveria ser
compreensível para todos e não só para os cientistas. Então, todo mundo poderia
discutir sobre a existência do ser humano e do Universo. Se encontrarmos a resposta
para isso, seria o triunfo final da razão humana – para, em seguida, gostaríamos de
saber a mente de Deus.
Stephen Hawking, 1942
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RESUMO
O presente trabalho, desenvolvido por meio de uma pesquisa-ação, identifica e seleciona
tecnologias destinadas ao tratamento de resíduos industriais produzidos por uma unidade
produtora de papel, a partir do processo kraft. O processo kraft gera diferentes resíduos, aqui
classificados, como: (i) os orgânicos – principalmente, os lodos primários e biológicos do
tratamento dos efluentes da unidade e, (ii) os inorgânicos – resíduos como dregs, grits, lama
de cal e inertes (tais como, cinzas de caldeiras). Ressalte-se que o processo kraft é empregado
em produção de celulose e de papel, particularmente em grande escala e volume.
Consequentemente, a geração de resíduos também é de proporção notável. O depósito desses
resíduos em aterros se constitui como prática usual, contudo, nos últimos tempos, busca-se
por soluções sustentáveis que possam reduzir, simultaneamente, o volume de resíduos, a
extensão de terra utilizada para tal fim e o valor dos custos dessa ação. Diante desse desafio,
este trabalho levanta, seleciona e discute como alternativas (i) a aplicação do sistema de
compostagem em valas e em leiras para produção de substrato a partir do resíduo lodo; ou (ii)
sua aplicação como biomassa através da queima em caldeira, incineração, formação de
biogás. Para os ditos inorgânicos identifica-se a produção de corretivos de acidez de solo
como destinação. Assim sendo, esta pesquisa descreve o processo de produção e as
alternativas para o tratamento de resíduos na indústria de papel kraft com a finalidade de ser
subsídio para consultoria especializada e, posteriormente ser contribuição na tomada de
decisão de investimento nessa área.

Palavras-chaves: processo papel kraft; resíduos industriais; tratamento de resíduos.

ABSTRACT
The present work, developed through an action research, identifies and selects technologies
for the treatment of industrial waste produced by a paper production unit, based on the kraft
process. The kraft process generates different residues, classified here, as: (i) organic mainly, primary and biological sludge from the unit's effluent treatment and, (ii) inorganic residues such as dregs, grits, lime sludge and aggregates (such as boiler ash). It should be
noted that the kraft process is used in the production of cellulose and paper, particularly on a
large scale and volume. Consequently, the generation of waste is also of remarkable
proportions. The deposit of this waste in landfills is a usual practice, however, in recent times,
the search for sustainable solutions that can simultaneously reduce the volume of waste, the
extent of land used for this purpose and the value of the costs of this action. Faced with this
challenge, this work raises, selects and discusses as alternatives (i) the application of the
composting system in ditches and windrows for the production of substrate from sludge
residue; or (ii) its application as biomass through boiler burning, incineration, biogas
formation. For so-called inorganics, the production of soil acidity correctives is identified as a
destination. Therefore, this research describes the production process and the alternatives for
the treatment of waste in the kraft paper industry in order to be a subsidy for specialized
consultancy and, later, to be a contribution in making investment decisions in this area.

Keywords: kraft paper process; industrial waste; waste treatment.
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1. INTRODUÇÃO
O setor de celulose e papel é parte importante da economia brasileira, sendo intensivo
em capital, em uso do solo e em geração de resíduos. Segundo o BNDES (2019), uma
instalação de celulose e papel nova demanda entre oito e dez bilhões de reais, longo prazo
para maturação dos investimentos e grandes extensões de terra para produção florestal. A
lógica do negócio difere quando se compara a produção de celulose e papel, sendo que a
primeira é destinada à exportação, na qual o Brasil ocupa grande representação no ranking
mundial. Por sua vez, a produção de papel exige uma cadeia complexa de distribuição com
alta variedade de produtos, vasto corpo técnico para assistência a clientes, vendas diretas e
valor agregado baixíssimo. Assim, a escala torna-se fator preponderante para a
competitividade do negócio de papel. (BNDES, 2019).
Segundo a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), associação representativa da cadeia
de árvores plantadas que inclui pisos e painéis de madeira, papel, celulose, madeira serrada e
carvão vegetal, em 2018 o PIB tem crescimento de 1,1% e o setor cresce 13,1% em relação a
2017, com receita total de R$ 86,6 bilhões, consolidando o setor na economia nacional, com
uma participação de 1,3% do PIB e 6,9% do PIB industrial (IBA, 2019). A figura demonstra a
importância do negócio de celulose e papel no Brasil; produção de celulose da ordem de 21
milhões de toneladas em um ano e para papel 10,4 milhões de toneladas, o incremento é
apontado para a produção de celulose, sendo que o incremento para papel é relativo ao papel
tissue não provocando aumento da produção total de papel. Na figura 2, há registro de
aumento do volume de celulose exportado, entretanto o mesmo não se observa para papel. Ao
verificar as figuras 1 e 2 em conjunto nota-se que para a celulose houve o incremento do
volume exportado maior que o volume produzido para o ano de 2018; para o papel houve
retração nas exportações e seu volume de produção se manteve o mesmo

Figura 1. Produção de celulose e papel em 2018. Fonte: (Madeira Total, 2019).
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Figura 2. Exportações em volume de celulose, papel e painel de madeira e variação em dez/2018 em
comparação ao mesmo período do ano anterior. Fonte: (Madeira Total, 2019).

O desempenho do setor de papel, entre 2009 e 2018, está representado na figura 3.

Figura 3. Desempenho do setor de papel. Fonte: (Madeira Total, 2019).

Na figura 4, observa-se o desempenho do setor de celulose, entre 2009 e 20181.

Figura 4. Desempenho do setor de celulose. Fonte: (Madeira Total, 2019).
1

Assinale-se aqui que esse setor foi adicionado na presente pesquisa porque a celulose obtida a partir do
processo kraft apresenta o mesmo cenário que a fabricação de papel a partir do processo kraft, particularmente
no que tange à geração de resíduos.
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Percebe-se, então, que o setor tem crescimento expressivo, sendo de representação
mundial, carregando em sua natureza a geração de resíduos em enormes volumes expressivos.
Tecnologias e aplicações para o tratamento dos resíduos industriais específicos do processo
kraft tem sido um desafio para as empresas produtoras. O processo kraft é o mais utilizado no
país e se trata de um processo produtivo que apresenta a capacidade de recuperação os
insumos químicos envolvidos e tem alto grau de complexidade. Assim, combinar variáveis,
tais como, investimento, impacto ambiental, espaço físico, condições climáticas, mercado,
custo operacional são alguns dos desafios aqui enfrentados. Este trabalho se propõe a avaliar
alternativas para a gestão de tratamento de resíduos sólidos industriais de uma empresa
produtora de papel marrom que está em processo de expansão de sua capacidade produtiva, o
que implica em uma maior geração de resíduos. Nesse ponto, torna-se relevante mencionar
que existe atualmente uma central de tratamento de resíduos em operação, e sua avaliação é
parte do diagnóstico deste trabalho, cujo propósito é identificar soluções que sejam aplicáveis
para o tratamento do volume total de resíduos pós-expansão.
Nesse ponto, apresenta-se a definição de resíduos, tomada nesta pesquisa e formulada
a partir da ABNT NBR 10004/2004 – Resíduos Sólidos – Classificação (Anexo I):
(...) classificar os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio
ambiente e à saúde pública, para que esses possam ser gerenciados adequadamente,
qual seja: Resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que resultam de atividades
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de
tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de
poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o
seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso
soluções técnica e economicamente inviáveis em face dè melhor tecnologia
disponível.

Ainda segundo a ABNT NBR 10004/2004, a “classificação de resíduos envolve a
identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e
características e a comparação desses constituintes com as listagens de resíduos e substâncias
cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido”. Num primeiro estágio, os resíduos
sólidos são classificados em perigosos e não perigosos, sendo que os nãos perigosos ainda se
subdividem em inertes e não inertes. De acordo com a publicação Guia Técnico Ambiental
da Indústria de Papel e Celulose – Série P+L (SOUZA, 2008), os processos químicos são
os que geram as polpas mais puras e de maior aplicação, possuem a capacidade transformar
metade da madeira em resíduo em forma de licor negro, demandam grandes volumes de água
e tem impactos ambientais significativos. As principais fontes de resíduos do processo kraft
são:
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•

Grits, gerados no processo de apagamento da cal para produção de licor branco
(soda caustica);

•

Dregs, gerados na clarificação do licor verde (carbonato de sódio + sulfeto de
sódio);

•

Lama de cal, gerada nos filtros de lama de cal (carbonato de cálcio);

•

Casca suja, oriunda do pátio de madeira;

•

Serragem, oriunda dos picadores;

•

Rejeito oriundo da digestão da madeira;

•

Cinzas, oriundas dos precipitadores das caldeiras de biomassa e forno de cal e,

•

Lodo da estação de tratamento de efluentes.

Nesse ponto, assinala-se que o setor é regulado pela Política Nacional de Resíduos
(PNRS) que institui objetivos para o gerenciamento de resíduo sólidos, entre eles, a gestão
integrada de resíduos sólidos, a ordem de prioridade no processo da geração de resíduo – não
geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; e o incentivo a adoção de tecnologias
limpas e de menor impacto ambiental. (PLANALTO CIVIL, 2010). Conforme divulgado pelo
Ministério do Meio Ambiente, a PNRS considera a prevenção e a redução na geração de
resíduos, um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento de reciclagem e reutilização
dos resíduos sólidos tendo o valor econômico influencia para o que pode ser reciclado ou
reaproveitado, e destinação ambientalmente adequada para os que não podem ser reciclados
ou reaproveitados – rejeitos. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, sd.). Abarca também a
responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: fabricantes, importadores,
distribuidores, comerciantes, cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos
urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo. (MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, sd.).
Entre as ferramentas para gestão de resíduos sólidos estão em destaque alguns
sancionados pela lei 12.305/2010, conforme publicação do Ministério do Meio Ambiente
(sd):


Acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;



Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de
atribuições dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo
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dos resíduos sólidos pela minimização do volume de resíduos sólidos e rejeitos
gerados, bem como pela redução dos impactos causados à saúde humana e à
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos
desta Lei;


Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social,
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada;



Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme
sua constituição ou composição;



Ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do
produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o
consumo e a disposição final;



Sistema de informações sobre a gestão dos resíduos sólidos (SINIR): tem
como objetivo armazenar, tratar e fornecer informações que apoiem as funções
ou processos de uma organização. Essencialmente é composto de um
subsistema formado por pessoas, processos, informações e documentos, e
outro composto por equipamentos e seus meios de comunicação;



Catadores de materiais recicláveis: diversos artigos abordam o tema, com o
incentivo a mecanismos que fortaleçam a atuação de associações ou
cooperativas, o que é fundamental na gestão dos resíduos sólidos;



Planos de resíduos sólidos: O Plano Nacional de Resíduos Sólidos a ser
elaborado com ampla participação social, contendo metas e estratégias
nacionais sobre o tema. Também estão previstos planos estaduais,
microrregionais, de regiões metropolitanas, planos intermunicipais, municipais
de gestão integrada de resíduos sólidos e os planos de gerenciamento de
resíduos sólidos.

Com a lei em vigor, diversas obrigações se estendem ao setor privado, demonstrando
assim, a importância do tema de gestão de resíduos sólidos bem como a necessidade de
atendimento das obrigações.
Este trabalho está estruturado nessa introdução que apresenta os aspectos econômicos
do setor, sua importância na economia, o impacto ambiental relacionado à geração de
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resíduos, a política nacional de resíduos sólidos, seus aspectos e obrigações e o contexto no
qual o trabalho está inserido. A segunda parte apresenta seus objetivos gerais e específicos,
as razões pelas quais este trabalho é demandado, as delimitações de escopo a que são
submetidas suas avaliações e suas restrições de execução. O referencial teórico, apresentado
na sequência, abarca os conceitos e a informações técnicas acerca do tema, desde a introdução
sobre o processo produtivo, a geração de resíduos, técnicas para tratamento, seguido de
descrição da intervenção e sua condução - o que contempla desde o diagnóstico da situação
atual, definição da situação futura, as diversidades de soluções e suas combinações para
geração de um escopo final que refina e restringe as alternativas para as possíveis de ser
aplicáveis ao cenário local. O método de trabalho, então, é apresentado a seguir, assim como
seu desenho, fontes de dados e diagnósticos. Na análise dos resultados, há uma avaliação
sobre a resposta obtida e se propósito do trabalho foi atendido. As considerações finais
apresentam, além da conclusão da avaliação, ademais observações obtidas durante o processo
da pesquisa-ação, que emergem durante a intervenção e recomendações acerca dessa
conclusão.

1.1.

Objetivo
Este trabalho aplicado destina-se a identificar e propor soluções para o tratamento de

resíduos industriais da produção kraft de papel, considerando o incremento de volume a partir
da pesquisa-ação.

1.2. Problema
O problema de pesquisa reflete o conteúdo do objetivo geral: quais tecnologias são
recomendadas para o tratamento dos resíduos industriais, considerando o incremento de
volume oriundo da expansão produtiva? Para responder a essa questão, outras perguntas são
ancoradas: como demonstrar o impacto e a importância da gestão de resíduos dentro da
organização? Quais práticas têm sido desenvolvidas para tratamentos de resíduos no setor? É
possível comparar técnicas diferentes e qual o impacto do método de comparação adotado na
seleção? Esses são dilemas que estão diretamente ligados à condição atual da organização.
Dar suporte a essas demandas por meio do emprego da ação do método de pesquisa-ação
resulta em construção de conhecimento e possibilita um novo olhar sobre o tratamento do
material denominado resíduo.
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1.3. Justificativa
Atualmente, a gestão de resíduos da empresa não tem apresentado soluções eficientes
e autossustentáveis. O inventário acumulado alcançou 150 mil toneladas para uma geração de
10 mil toneladas mensais, demonstrando assim a impossibilidade de destinação previamente
planejada. Na gestão atual, os resíduos são gerados em diferentes partes do processo
produtivo, com responsabilidades e gestão diversas, e são levados para uma única área
destinada a tratar e dispor desse material em aterros. Esse cenário deve se agravar com a
expansão da produção, na qual se estima um volume mensal de 17 mil toneladas de resíduos,
tornando, então, insustentável o modelo em vigor e demandando novas formas de tratamento
dos resíduos industriais.
Ser, simultaneamente, pesquisador e agente operacional pode contribuir para a
construção de possíveis soluções para o impasse apresentado pela investigação. O pesquisador
tem a possibilidade de compreender os impactos que teoricamente afetam diretamente a
avaliação e a escolha das alternativas para o tratamento de resíduos. Ao mesmo tempo, ele é
agente inserido na rotina operacional. Ser integrante da equipe aproxima-o dos atores
envolvidos, permite o entendimento das limitações, dos interesses diversos, da complexidade
de execução para manuseio de grandes volumes e impactos operacionais.
O processo de revisão bibliográfica, que fundamenta a abertura para novas técnicas e
oportunidades, principalmente quando já há uma técnica implementada, cuja eficiência
também será avaliada, assim como a definição e planejamento do método de pesquisa são
parte da atuação como pesquisador. Ser “pesquisador” adiciona um grau de impessoalidade ao
processo, isto porque é preciso se desvincular de atributos pessoais para o entendimento de
que as soluções antigas já não mais respondem as demandas atuais e torna-se necessária a
busca de novas alternativas. Contudo, a posição de “agente” direciona e dá foco à análise do
problema e à identificação da solução e aos ajustes necessários para o problema na prática.
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2. PROPOSTA DO TRABALHO
A partir dos objetivos enumerados pela pesquisa, inicialmente, buscou-se conhecer os
limitantes do processo atual de tratamento de resíduos. Nesse estudo exploratório, encontramse referências bibliográficas sobre o processo de compostagem e da mistura para produção
dos corretivos e condicionadores de solo e, o benchmarking em empresas do setor com
operações também terceirizadas. No processo exploratório, também se avaliou outras
iniciativas que as empresas do setor estão desenvolvendo. Diante dos resultados da
investigação exploratória e face à diversidade das alternativas, o tema se tornou um dos
projetos prioritários para a organização e sua abordagem passou a constar entre os 20 projetos
mais importantes da organização.
Na empresa escolhida, um grupo em torno da pesquisa foi formado, considerando
representantes de operação, engenharia, meio ambiente, gestão de projetos e alta liderança.
Foi definido o propósito do grupo, um plano de trabalho e seu cronograma cuja extensão se dá
além do proposto nesta pesquisa, pois considera o pedido de licença ambiental junto à agência
responsável. Em função do tempo requerido para completar o plano de trabalho planejado,
esta pesquisa será limitada ao desenvolvimento do escopo contratual junto à empresa de
consultoria especializada. O desenvolvimento da avaliação e o resultado da avaliação não
farão parte desta pesquisa.
As premissas primárias, consideradas essenciais para comparação das propostas
técnicas, foram: a necessidade de investimento, o impacto ambiental, o tempo de implantação
e os custos operacionais. A busca por soluções de baixo custo operacional, que tenham
impacto ambiental reduzido e ainda possam gerar alguma renda são os primeiros
direcionadores para essa avaliação. Critérios adicionais são considerados diferenciais e fazem
parte da avaliação para seleção posterior.

a.

Justificativa para o método do trabalho
O método da pesquisa-ação foi o escolhido para este trabalho aplicado: a participação

do grupo multidisciplinar e a intervenção nas discussões são essenciais nessa construção da
solução. Aqui se trata de analisar diferentes práticas do setor para, entre elas, encontrar a
melhor solução local. A intervenção é necessária para a desconstrução conceitual já existente
– o que é possível com embasamento técnico e referencial bibliográfico. A combinação de
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pesquisa e ação é particularmente interessante, isto porque é um processo que depende da
participação de todos para a solução específica para aquela circunstância e localidade.
Como parte do desenho da pesquisa-ação, duas obras referenciais subsidiam este
estudo, são elas: Pesquisa-ação na engenharia de produção: proposta de estruturação
para sua condução (MELLO, 2012.) e Incorporação de atributos socioambientais na
inovação em insumos químicos: uma análise em indústria química fornecedora do setor
de mineração (MIRANDA, 2018.).
Conforme Mello (2012):
Na pesquisa-ação, o termo pesquisa se refere à produção do conhecimento e o termo
ação a uma modificação intencional de uma dada realidade. A pesquisa-ação é a
produção de conhecimento guiada pela prática, com a modificação de uma dada
realidade ocorrendo como parte do processo de pesquisa. Neste método de pesquisa,
o conhecimento é produzido e a realidade é modificada simultaneamente, cada um
ocorrendo devido ao outro.

Para enquadramento da avaliação como pesquisa-ação, ela deve ser embasada no
conceito dos paradigmas científicos. Ainda segundo Mello (2012), o realismo é o paradigma
mais adequado à pesquisa-ação, sua ontologia considera a realidade como imperfeitamente e
probabilisticamente compreensível, sua epistemologia apresenta descobertas provavelmente
verdadeiras e os métodos mais comuns consideram o estudo de caso com triangulações por
métodos qualitativos e quantitativos. A influência qualitativa é obtida durante o processo
construtivo da solução, com a participação do grupo e os dados quantitativos tornam-se
referências para as análises das diferentes tecnologias disponíveis.

b.

Justificativa para a intervenção
A intervenção aqui se dá a partir da elaboração do escopo para avaliação de

consultoria externa. A contratação de consultoria especializada está baseada no banco de
dados próprio e no know-how disponível para avaliação crítica das proposições escolhidas. A
análise final com a consultoria tem como objetivo embasar a tomada de decisão acerca do
modelo conceitual a ser adotado pela central de tratamento de resíduos.

c.

Justificativa para escolha da organização
A organização escolhida não terá seu nome revelado, no entanto, o problema aqui

abordado é especifico e claro, tornando-se, assim, demanda investigativa.
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d.

Delimitação do trabalho
Esta pesquisa tem como foco a unidade produtora de papel marrom da organização,

ficando limitada à gestão da central de resíduos; não são abordadas as oportunidades de
redução da geração de resíduos ou, mesmo, sua qualidade. A proposta enfatiza a central de
resíduos e em como ela poderia ser eficiente para o cenário, levando em conta o aumento de
volume. As informações foram obtidas por meio de referências bibliográficas, benchmarking
com empresas de tratamento de resíduos do mesmo setor produtivo e workshops.

e.

Restrições do trabalho
A pesquisa ocorreu dentro da organização com equipe multidisciplinar. Este estudo é

específico e não pode ser generalizado. A metodologia pode ser replicada, por se tratar da
pesquisa-ação. Seu objetivo concentra-se na adoção de uma gestão eficiente para o tratamento
dos resíduos industriais, assim, mesmo ocorrendo outros tipos de resíduos, como por
exemplo, os oriundos de restaurantes e recicláveis – torna-se importante esclarecer que esses
não integram esta avaliação. Um segundo dado importante: o estudo é desenvolvido por
pesquisador-funcionário da organização produtora de papel. Outra questão a assinalar: como
os processos de avaliação junto aos fornecedores consideram tecnologias e recomendações
próprias concorrentes, não são descritos denominações ou identificação das empresas
envolvidas nesta avaliação. Os anexos inclusos retratam apenas parte de seu conteúdo, uma
vez que as empresas concorrentes descrevem seus processos e requerem confidencialidade de
suas propostas. E, por último, esta pesquisa dá atenção ao processo de pesquisa-ação dentro
da organização e a condução para solução de um problema cuja competência e expertise não
se encontram dentro da organização, não ficando aqui descrita nenhuma preferência ou
recomendação técnica acerca das proposições dos candidatos.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo, apresenta-se o referencial teórico que orienta a pesquisa-ação e auxilia
a proposta de intervenção. Esta pesquisa é dirigida por problema prático dado pela
organização, que necessita de especialista que desenvolva a fundamentação teórica para a
solução (MELLO, 2012). Essa elaboração contempla conceitos e envolve diferentes técnicas
para construção da solução. Nessa avaliação, a consistência teórica é relevante para reduzir a
interferência de agentes diretamente afetados. Nesse percurso, é preciso identificar e
demonstrar técnicas que podem ser usadas isoladamente ou combinadas; entender o
mecanismo de funcionamento de cada técnica; conciliar a técnica com o cenário local e suas
limitações; ampliar a avaliação para as necessidades demandadas, bem como os riscos
envolvidos e ainda comparar técnicas diferentes. Todas essas ações constituem o presente
referencial teórico.
Sob essa perspectiva, conta-se com pesquisa bibliográfica que ocorre paralelamente ao
diagnóstico e trabalho de campo. Essa investigação também avalia as técnicas de tratamento
de resíduos industriais, a partir do processo kraft, de grandes empresas do setor de papel e
celulose, incluindo suas estratégias e fornecedores. Como já apontado nesta pesquisa, as
empresas do setor de celulose e papel são geradoras de diversos tipos de resíduos, tais como,
dregs, grits, lama de cal, cinzas e lodo orgânico (TOLEDO, 2015). Diferentes técnicas de
tratamento de resíduos são aplicadas pelo setor de árvores plantadas, visando o
reaproveitamento ou mesmo para a disposição adequada, (IBÁ, 2019), conforme demonstrado
na figura 5.

Figura 5. Resíduos gerados por tipo e método de disposição em 2018. Fonte: (IBÁ, 2019).
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O processo kraft é o mais comumente empregado para deslignificação de celulose e
gerador de grandes volumes de resíduos. Entre os inorgânicos, estão os dregs, grits e a lama
de cal, normalmente destinados a aterros. Porém, há estudos que avaliam sua aplicação como
neutralizadores de solo e como integrantes em materiais cimentantes (RODRIGUES, 2016).
A formação de composto a partir de resíduos de fábrica de celulose, incluindo lodo, dregs,
cascas de eucalipto, grits e cinzas foi testado como parte do processo florestal e obtido êxito
em sua aplicação (TOLEDO, 2015). As aplicações dos resíduos são variadas e podem ser
classificadas para reuso na própria fábrica de papel e celulose ou em outro tipo de indústria
(KINNARINEN, 2016).
Tabela 1: Resíduo dregs e suas aplicações
Dregs na própria fabrica
Dregs em outras indústrias
Acidificação de efluente

Barreira para selagem de minas

Composto com lodo secundário

Fertilizante e corretivo de acidez de solo

Dessulfurização de gás de combustão

Produção de material de construção

Fonte: (KINNARINEN, 2016) com adaptações da pesquisadora.

Tabela 2: Resíduo lama de cal e suas aplicações
Lama de cal na própria fábrica

Lama de cal em outras indústrias

Como camada de cobertura do filtro

Aplicação em tratamento de efluente

Neutralizado de acidez do efluente

Fertilizantes e corretivo de acidez de solo

Dessulfurização de gás de combustão

Produção de gesso sintético
Produção de material de construção

Fonte: (KINNARINEN, 2016) com adaptações da pesquisadora.

Tabela 3: Resíduo grits e suas aplicações
Grits na própria fábrica
Grits em outras indústrias
Como camada de cobertura do filtro

Como material para construção
Como fertilizante

Fonte: (KINNARINEN, 2016) com adaptações da pesquisadora.
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Cinzas na própria fabrica

Tabela 4: Cinzas e suas aplicações
Cinzas em outras indústrias

Retorno ao processo após mistura no livro negro
para recuperação de sódio e enxofre

Aplicação em tratamento de efluente

Uso na fabricação de cerâmicas em
mistura com biomassa
Fonte: (KINNARINEN, 2016) com adaptações da pesquisadora.

No processo produtivo de papel e celulose, ocorre o emprego do tratamento dos
efluentes industriais e a geração do resíduo lodo, um dos problemas ambientais mais
impactantes. Uma das soluções para esse problema é transformar o lodo em composto
energético (ORAL, 2005). O processo de transformação desse composto de lodo e/ou de
outros resíduos (como por exemplo, as cinzas) pode constituir-se numa forma viável de
redução do volume de resíduos descartados. Nesse sentido, a compostagem gera um produto
estabilizado que pode ser usado como beneficiadores de solos (HACKET, 1998).
A valorização térmica do lodo tem sido avaliada como opção de gerenciamento de
resíduos. Considera-se, assim, a combustão do lodo, originário das fábricas de papel,
juntamente como o carvão. Nesse processo, uma das vantagens descrita é que as instalações
são equipadas com dispositivos para o controle de emissões (COIMBRA, 2015). Note-se,
porém, que a combustão do lodo é um fenômeno distinto a do carvão, uma vez que a sua
combustão sofre uma série de processos reativos, diante da sua umidade e volatilidade
(JANG, 2015). Devido ao alto teor de umidade do lodo, alternativamente, o processo de
digestão anaeróbica revela um grande potencial para a produção de biogás (LOPES, 2017).
Segundo a CETESB (2019): "O biogás é um dos produtos da decomposição anaeróbia
(ausência de oxigênio) da matéria orgânica, que se dá através da ação de determinadas
espécies de bactérias”. A recuperação da energia gerada pelos processos anaeróbios é um item
para avaliação da alternativa de solução a fim de tratar os resíduos. Os lodos primário e
secundário originários das plantas de tratamento de efluentes da fábrica de celulose kraft
representam um desafio ambiental e os aterros ou a queima como biomassa em caldeiras são
alternativas mais usuais. A digestão anaeróbica do lodo vindo do tratamento de efluentes da
produção de celulose e papel para produção de biogás, embora pouco comum, revela um
grande potencial devido à sua alta umidade (LOPES, 2017).
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São diversas as estratégias de gerenciamento de resíduos. Em todas as alternativas, a
viabilidade técnica e econômica é o ponto crítico na avaliação e na adoção de uma solução,
isto porque ocorrem variáveis que devem ser levadas em conta e, essas, em sua maioria são
especificas do local. A falta de critérios de avaliação confiáveis e baseados na ciência levam
os responsáveis pelas decisões industriais a se manterem conservadores. Recomenda-se que
no procedimento avaliativo entrem critérios, tais como: o custo, o impacto ambiental, os
aspectos técnicos e a aceitabilidade social (BERTANZA, 2014).
Na figura 6, estão os principais aspectos e a origem de dados que formam um método
para comparação das tecnologias. Mencione-se que a origem dos dados pode ser dependente
de pesquisas ou de dados prático do local.

Figura 6. Fatores a serem considerados para a avaliação técnica. Fonte (BERTANZA, 2014).

As técnicas utilizadas na gestão ambiental têm evoluído ao longo do tempo. Nas
décadas de 1970 e 1980, o foco era controlar problemas significativos de poluição através de
padrões de mecanismo de controle. A introdução de uma estratégia ambiental preventiva, com
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ênfase na ecoeficiência, na conservação de matérias-primas e energia, na eliminação de
emissões tóxicas e na abordagem do ciclo de vida do produto apresenta o conceito de
“produção mais limpa”, conceito difundido pelo Programa de Meio Ambiente das Nações
Unidas (PNUMA), em 1989. Nessa época, também surge o conceito de P2 – prevenção da
poluição – seguido pela “versão Cleaner Production” (CP), focada na redução e ou
eliminação de resíduos na fonte. Em 1990, teve início a abordagem das partes interessadas e
seu envolvimento para o desenvolvimento de políticas ambientais proativas (KHALILI,
2013).
A seguir, a figura 7 demonstra o desenvolvimento do conceito de gerenciamento
ambiental:

Figura 7. Evolução dos sistemas de gestão ambiental de acordo com metas e objetivos de desenvolvimento.
(KHALILI, 2013)

Esse processo desemboca no conceito de Sustainable Environmental Management
System (SEMS), que provoca uma mudança de abordagem para escolha de técnica de custoefetivo para efeito cumulativo, trazendo a capacidade de abarcar critérios econômico,
ambiental e social de forma ponderada. O SEMS foi desenvolvido em resposta à urgência e à
crescente necessidade de desenvolver uma estrutura universal altamente adaptável a diferentes
configurações industriais e aborda a complexidade dos problemas e características ambientais
de sistemas socioeconômicos, propondo-se a planejar, analisar, pontuar e selecionar soluções
sustentáveis (KHALILI, 2013).
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O uso de Multi-Criteria Decision Analysis Methods (MCDA) tem sido realizado
considerando uma variedade de critérios, além do custo para seleção de técnicas de
gerenciamento de resíduos. Belton e Stewart (2002) definem MCDA como um termo que
inclui um conjunto de conceitos, métodos e técnicas que auxiliam indivíduos ou grupos a
tomar decisões que envolvam vários pontos de vista em conflitos e diferentes partes
interessadas (SANTONJA, 2012). Sua principal finalidade é suportar a coleta de dados,
design, caracterização, pontuação, classificação e priorização de potenciais soluções para um
problema específico, de acordo com um conjunto pré-estabelecido de critérios e seus
respectivos pesos, porém, sem qualquer procedimento padronizado. Com isso ele tem sido
usado de forma randômica nas disciplinas ambientais (KHALILI, 2013).
A seleção de novos equipamentos pode tornar-se um processo longo e difícil, exigindo
conhecimento sólido e experiência continuada. Para uma avaliação adequada e eficaz das
alternativas considera-se, então, uma tomada de decisão com vários critérios. Na Europa,
existe a diretiva do Integrated Pollution Prevention and Control Directive (IPPC) cuja
abordagem estabelece o procedimento para autorização de atividades pelos órgãos
competentes. Esse processo considera características da instalação, da indústria, dos processos
e do impacto de poluentes na água, solo, ar e saúde dos trabalhadores. Nesse processo, o
resultado é expresso no relatório chamado Autorização Ambiental Integrada (AIE). Esse
relatório considera a abordagem de conformidade com os limites de emissão regulamentados
pelo IPPC que, por sua vez, considera aplicação do Best Available Techinique (BAT).
Contudo, não descreve o uso de nenhuma tecnologia específica. A abordagem de avaliação do
ciclo de vida (ACV) parece ser a técnica ambientalmente mais adequada para comparar
diferentes tipos de equipamento porque determina os impactos ambientais associados ao uso
de recursos e descargas de poluentes no meio ambiente. A aplicação de ACV é regulamentada
pela ISO 14.040: 2006, embora, seja difícil encontrar dados precisos sobre as características e
impactos potenciais das máquinas em avaliação. Isto é uma armadilha importante que
dificulta a correta implementação da Diretiva IPPC. Uma abordagem diferente para a
avaliação do BAT é baseada na análise de decisão multicritério (MCDA).
Conforme exposto, são diversas as aplicações para tratamento de resíduos que podem
ser utilizadas. Avaliar quais delas são recomendadas para os cenários específicos é uma tarefa
de pesquisa, entendimento e aprofundamento em cada uma das alternativas. Diante desse
cenário, a pesquisa concentrou-se na determinação de quais alternativas devem ser
comparadas a fim de ser consideradas para futura implementação.
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O presente trabalho propõe conhecer a situação atual da operação da central de
tratamento de resíduos industriais, identificar seus limitantes, avaliar tecnologias aplicáveis,
definir critérios impactantes para seleção das técnicas de tratamento de resíduos que compõe a
construção de um escopo para consultoria externa, cujo atendimento posterior será o
embasamento para a definição do modelo conceitual de operação da central de tratamento de
resíduos e, consequentemente, a decisão de investimento.
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4. MÉTODO DO TRABALHO
A aplicação da pesquisa-ação é o método escolhido para desenvolver a solução para a
questão de pesquisa proposta. Segundo Mello (2012), o início da pesquisa pode se dá por dois
caminhos possíveis: o primeiro trata da iniciação dirigida pelo pesquisador e o segundo
considera a iniciação dirigida pelo problema. Nesse segundo caminho, uma organização que
tem um determinado problema busca por um especialista teórico para a solução; esta
aplicação costuma contribuir para melhoria das práticas organizacionais e para a base do
conhecimento. Num cenário semelhante o objeto deste trabalho, considera a atuação de uma
equipe multidisciplinar, sendo o pesquisador tomado como agente consultivo e o responsável
pela condução e apresentação do arcabouço teórico para a definição da solução.
A pesquisa-ação é, quase sempre, um método de pesquisa de construção indutiva, as
ideias mais valiosas são aquelas que emergirão do processo de consultoria de forma
imprevisível. Apesar de não haver uma expectativa inicial sobre qual será o
resultado de pesquisa em uma interaçãoo, é necessário uma reflexão atenta sobre o
processo e os seus encaminhamentos. Desta forma os papéis de consultor e
pesquisador estarão atados em um só (EDEN e HUXHAM apud MELLO, 2012).

Figura 8. Detalhamento das fases, etapas e atividades da estrutura proposta para pesquisa-ação quando iniciadas
pelo pesquisador. Fonte: (MELLO, 2012).
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Seguindo a descrição acima, esta pesquisa é classificada como iniciação dirigida pelo
problema. O objeto de pesquisa e a seleção da unidade de análise são definidos pela
organização, a coleta de dados é realizada com informações da própria organização, de
referência bibliográfica, contemplando expressões pulp and paper solid waste management,
sludge application, biomass; dregs, grits, sludge treatement e suas versões em português,
além de informações de benchmarking em empresas do setor.

a. O desenho da pesquisa
Baldissera (2001) descreve que:
A pesquisa-ação exige uma estrutura de relação entre os pesquisadores e pessoas
envolvidas no estudo da realidade do tipo participativo/coletivo. A participação dos
pesquisadores é explicitada dentro do processo do “conhecer” com os “cuidados”
necessários para que haja reciprocidade/complementaridade por parte das pessoas e
grupos implicados, que tem algo a “dizer e a fazer”.

O autor ainda confirma que a pesquisa por ser ação, a própria forma ou maneira de
fazer a investigação da realidade gera processos que refletem práticas das pessoas envolvidas
no projeto. O conhecimento da realidade já́ é ação e entre o modo de se fazer o estudo estão
atividades, tais como: organização, mobilização, sensibilização e conscientização. E para ser
considerado uma pesquisa-ação deve-se ter em conta que:
1. o objetivo do estudo é decidido a partir do interesse de um grupo de pessoas e
se aplica a situações da vida real;
2. tem como finalidade a transformação da realidade que afeta a vida das pessoas;
3. há uma estreita relação entre investigação e prática;
4. supõe aproximação entre pesquisador e grupo. Para o pesquisador, a
aproximação se dá pelo suporte teórico e para o grupo, são as vivências e a
experiências práticas que integram o processo;
5. requer forma de comunicação entre iguais;
6. ferramenta intelectual dos trabalhadores para transformar a realidade e,
7. proposta metodológica para transferir conhecimentos e habilidades.
Os momentos que caracterizam uma pesquisa-ação podem ser descritos como:
investigação, tematização e programação/ação (BALDISSERA, 2001). Neste projeto, a
investigação é caracterizada por identificação do problema e referência bibliográfica do
conteúdo acerca de aplicações e sistemáticas de tratamento dos resíduos industriais. Nesse
primeiro momento, o grupo é reduzido em recursos e pessoas. A fase de investigação está
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relacionada à seleção e conhecimento da área de trabalho; o período de tematização busca por
reflexão sobre os fatos pesquisados e sua elaboração teórica para devolução ao público
envolvido; o tempo da programação/ação requer uma autoavaliação, reflexão sobre sua
própria realidade e uma procura de soluções que a transforme. É através desse novo
conhecimento adquirido que os participantes elaboram as suas práticas por meio da execução
de um projeto coletivo.
Segundo Mello (2012), o plano da pesquisa-ação orientada a problema segue,
conforme abaixo:

Figura 9. Estrutura da fase de planejamento da pesquisa-ação. Fonte (MELLO, 2012).

O início do projeto está marcado pela definição da empresa em ter o projeto, entre
seus 20 prioritários. Nessa direção, acontece a formação da equipe multidisciplinar e
aplicação do método Canvas2. O problema descrito considera a geração de resíduos em maior
volume devido expansão da capacidade de produção, indicando assim a necessidade de
definição da gestão desses resíduos. O escopo está limitado à empresa de fabricação de papel
marrom pelo processo kraft, com avaliação dos resíduos industriais e o tempo de duração
previsto em seis meses, desde a fase inicial de identificação do problema, terminando com a
contratação da equipe de consultoria, cujo trabalho será comparar a viabilidade técnica,
conceitual e financeira das propostas selecionadas. A estrutura conceitual suporta a o
entendimento do baseline e da situação futura e a unidade de análise é definida pela
delimitação do escopo do projeto. A técnica de coleta de dados conta com levantamento
bibliográfico, reuniões com fornecedores, benchmarking e reuniões internas. O contexto e

2

Canvas é um modelo visual para desenvolver ou documentar estruturas conceituais. Serve como suporte para
abordagem de problemas complexos.
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propósito são definidores, entre os principais aspectos, estão: a expansão de produção e o
propósito baseado em redução de risco e de custo, conforme o modelo proposto por Hart.
A pesquisa-ação está dentro de um processo dinâmico de ação, uma intervenção para
programar uma modificação. Trata-se de uma intervenção coletiva que conta com a
participação de influenciadores, agentes e pesquisadores na busca da tomada de decisão em
procedimentos para a melhoria de uma situação. Parte-se de uma avaliação sistemática de
uma situação inicial específica e chega-se em objetivos compartilhados de mudança.
(DIONNE apud MIRANDA, 2018). Nesse sentido, o presente estudo busca eleger técnicas de
tratamento de resíduos sólidos a fim de compará-las e, então, definir um modelo que seja mais
aplicável ao conceito de redução de risco e custo apresentado no modelo de Hart e Milstein3.
Nesse sentido, o presente estudo busca eleger técnicas de tratamento de resíduos
sólidos a fim de compará-las e, então, definir um modelo que seja mais aplicável ao conceito
de redução de risco e custo apresentado no modelo de Hart e Milstein que propõe modelo
estratégico multidimensional com eixos vertical (hoje e amnhã) e horizontal (interno e
externo) cuja resposta é um modelo de valor sustentável, e neste contexto o aspecto resíduos
está alocado como redução de custo e de risco.

Figura 10. Modelo de valor sustentável. Fonte: (MITTMANN, 2015)
3

O modelo de Hart e Milstein é um modelo de criação de valor para o acionista que utiliza duas dimensões
(hoje/amanhã e interno/externo). A estruturação do modelo de Criação de Valor Sustentável por Hart e Milstein
propõe atender o objetivo de orientar as empresas na busca da sustentabilidade empresarial.
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Como parte dos projetos prioritários da empresa, a metodologia Canvas é aplicada
para o gerenciamento do projeto. Esse modelo emprega cinco funções principais para modelar
a lógica de negócios (GUIDO, 2019):
1. compreender e compartilhar o conceito de design;
2. analisar o design;
3. gerenciar o design;
4. avaliar os conceitos do projeto para perspectivas futuras e,
5. definir o design.
O modelo de recomendação Canvas considera (GUIDO, 2019):
1. características do domínio: quais características devem influenciar o design?
2. metas: o que se espera alcançar com essa recomendação?
3. considerações de design funcional: que funcionalidade os usuários esperam desse
design?
4. seleção da técnica: qual a melhor técnica para este caso?
5. avaliação e otimização: como testar a recomendação e avaliar se ela continua relevante
para o usuário?
6. design de interface: como apresentar a recomendação?
A pesquisa-ação requer que a participação seja efetiva – o que demanda a criação de
espaços para participação e proposição de recursos. É preciso informar às pessoas como
podem participar da pesquisa, dado que não está embasada em direito de participação e sim na
capacidade efetiva de participação, uma retórica de que o saber é condicionante do poder
fazer. Para composição da equipe multidisciplinar são escolhidos representantes do time
operacional responsável pela central de resíduos atual, do time de meio ambiente para
impactos de legislação e benchmarkings, engenharia para composição de escopos, um PMO
(32coefic Manager Office) e diretor da operação da produção de papel. Ainda seguindo a
estruturação para condução, proposta por Mello (2012), a pesquisa é desenvolvida com a
repetição dos ciclos sugeridos, a cada final é obtido um modelo:

Figura 11. Estrutura para condução da pesquisa-ação. Fonte: (MELLO, 2012).
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Esse processo é planejado a partir de três modelos intermediários para alcançar seu escopo
final. Os modelos intermediários são ajustados, após etapas de trabalhos que são definidas
sequencialmente. Ao final de cada modelo, há um novo processo de ajuste de premissas e conceitos
que suportam a construção da alternativa. A figura abaixo ilustra o planejamento dos ciclos de
realização desta pesquisa-ação:

Questão
1.
2.

1° fase
Diagnóstico interno
Diagnóstico externo

1.
2.
3.
4.

2° fase
Referencial teórico
comum
Reuniões internas
Benchmarkinging
Estruturação do
problema

1.
2.
3.
4.
5.

Reunião com
fornecedores
Benchmarkinging
Workshops
Reuniões internas
Revisão do modelo
teórico

3° fase
1.
2.
3.

Seleção de alternativas
Estruturação do objeto
de análise para
consultoria externa
Reuniões internas

Escopo final

Figura 12. Ciclos da pesquisa. Fonte: a pesquisadora

b. Fonte de coleta e dados
No presente trabalho aplicado é considerada uma linha epistemológica e pragmática a
partir da coleta de dados múltipla e mista. As pesquisas são desenvolvidas via base de dados
EBSCO, Web of Science, 36coefi acadêmico e periódicos, tal como o Journal of Polluition.
As buscas por documento consideram expressões, tais como: pulp and paper solid waste;
resíduos sólidos; processo de fabricação de celulose; biological sludge treatment; sludge
fermentation process; corretivo de solo a partir de 36coefici; 36 coeficiência; analytic
network; decision making process; sustainable solid waste management e, Canvas.
São realizadas visitas às empresas do setor, sendo examinados em operação os
processos de corretivo de solos, a partir dos inorgânicos, entre eles: compostagem anaeróbica
de lodo; compostagem aeróbica de lodo; aplicação de resíduos inorgânicos, tal como
componente de cerâmicas e, aplicação de resíduos inorgânicos, como material para melhoria

34

das condições físicas das estradas de terra. São efetivadas ainda participações em workshop de
fornecedores de tecnologia para tratamento de resíduos.

c. Análise de dados e planejamento de ações e avaliação.
No primeiro ciclo, a análise de dados é focada na definição do baseline, ou seja, no
conhecimento da situação e das técnicas empregadas atualmente, bem como no entendimento
de condições disponíveis para o cenário futuro. Ocorre ainda a pesquisa bibliográfica para
conhecimentos de outras técnicas voltadas ao tratamento de resíduos industriais do processo
kraft a fim de compor alternativas. A caracterização do baseline e situação pretendida
definem o distanciamento e importância de nova estratégia.
No segundo ciclo, acontece o aprofundamento do estudo das técnicas, previamente
selecionadas, além de reuniões com fornecedores e elaboração de pergunta a ser feita aos
fornecedores com base no cenário identificado no primeiro ciclo. Tem-se também a definição
da estratégia para gerenciamento de resíduos. A saída desse ciclo é o detalhamento de
informações e seleção de técnicas mais apropriadas ao cenário local.
No terceiro ciclo, se dá a limitação de técnicas para avaliação por consultoria
especializada, considerando escopo que aborde aspecto conceitual, investimento e custo
operacional.
Desse modo, as ações são planejadas a cada final de ciclo, pois o sistema se
retroalimenta. As ações consideram o confronto entre os aspectos conceituais e a realidade
prática, além da geração de nova especificação de requisitos obrigatórios e limitantes e do
melhor refinamento da seleção de técnicas. Em função do ciclo se retroalimentar para melhor
desenho do escopo, elas são executadas ao final de cada ciclo para que o próximo possa ter
início.

d. Considerações sobre a pesquisa-ação
Conforme apontado por Miranda (2018):
A pesquisa-ação está dentro de um processo dinâmico de ação, uma intervenção
para implementar uma modificação. Trata-se de uma intervenção coletiva que conta
com a participação de influenciadores, agentes e pesquisadores na busca da tomada
de decisão em procedimentos para a melhoria de uma situação. Parte-se de uma
avaliação sistemática de uma situação inicial específica e chega-se em objetivos
compartilhados de mudança.
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A aplicação da metodologia de pesquisa-ação é apropriada para esta pesquisa por
vários fatores, entre eles, a demanda por conhecimento multidisciplinar, o pesquisador é parte
integrante do grupo de análise. Há uma busca pela mudança de paradigma - aqui descrito
como situação atual e prática já existente – cujas circunstâncias são postas em exame a partir
do foco da sua eficiência junto ao novo cenário vivenciado pela produção. Nesse sentido, o
método da pesquisa-ação contempla o objetivo do trabalho encomendado, a partir de um
interesse de um grupo de pessoas. Ele se aplica às situações da vida real, tem a finalidade de
transformação da realidade que afeta a vida das pessoas. Nele, há estreita relação entre
investigação e prática; ele requer suporte teórico pelo pesquisador e vivência aos outros
envolvidos. Torna-se uma ferramenta intelectual para transformar a realidade, proporcionando
assim a construção do objetivo a que se propõe.
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5. INTERVENÇÃO
Este capítulo apresenta a intervenção realizada na avaliação da atual gestão de
resíduos da empresa, seu detalhamento, alternativas e conclusão. O método da pesquisa-ação
pressupõe pesquisa e ação, o que aparece durante a intervenção através das necessidades e
ajustes em todo o percurso. Num primeiro momento, o elo mais relevante para
prosseguimento da pesquisa e cuja intervenção ocorre foi pela quebra de paradigma da
insuficiência da técnica atual para tratamento dos resíduos; a preferência pela continuidade da
técnica atual e não entendimento da situação se deu quando da proposição da internalização
das atividades da central, bem como a ampliação de escopo para prospecção de terra para
aplicação – ações que norteavam a comprovação de que o sistema atual devia ser mantido.
Assim, as fases são relacionadas como:
1. Entendimento da situação atual;
2. Entendimento da situação futura e definição de premissas;
3. Diversidade das técnicas disponíveis e,
4. Definição do escopo.
Abaixo, pontua-se a sequência dos próximos passos:
1. Solução primária;
2. Reconhecimento da complexidade;
3. Formatação do projeto estruturado;
4. Desenvolvimento e fóruns de discussão;
5. Escopo para consultoria e;
6. Contratação
Reforça-se aqui que este estudo está limitado a uma empresa produtora de papel
marrom por processo kraft, cujo cenário considera a expansão de sua capacidade produtiva.
Seu volume de geração de resíduos atual é da ordem de 10 mil toneladas mensais e a
expectativa é que sejam geradas 17 mil toneladas mensais após a expansão. Os resíduos aqui
avaliados serão os grits, dregs, lama de cal, casca, cinzas, lodo da ETE e lodo primário do
processo de cozimento – todos já estimados para o volume expandido.
A empresa vem passando por sucessivos processos de expansão, sendo que o último
grande incremento é realizado em 2012. Porém, a área para os resíduos continua sem
intervenção em seu ciclo de crescimento atual; as técnicas já passaram por alterações em
outras ocasiões, sendo hoje aplicada a compostagem para produção de substrato e corretivos
de acidez de solo. Atualmente, há um inventário de 154 mil m3, composto por 70 mil m3 de
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lodo, cinco mil m3 de composto pronto para mercado, 54 mil m3 de cinzas, 25 mil m3,
somando dregs, grits e lama de cal. As adversidades que levaram a formação desse inventário
são basicamente a limitação de espaço físico, a inadequação da tecnologia envolvida
(máquinas e equipamentos subdimensionados), a dificuldade de comercialização e a
adequação dos parâmetros agrícolas.

volume (m3)

87500
70000
52500
35000
17500
0
lodo

cinzas

dregs+grits+lama
de cal
volume

substrato

Figura 13. Produção de resíduos em volume (m3). Fonte: a pesquisadora.

Para gerenciamento do volume atual de resíduos, a empresa conta com uma área de
aproximadamente seis hectares – aqui denominada como central de tratamento de resíduos.
Essa central é responsável por produzir substratos, condicionadores de solo e corretivos de
solo. A atividade é terceirizada a outra empresa cujo negócio é gerenciamento de resíduos. As
técnicas atuais são de compostagem de lodos para produção de substratos e blend para
corretivos de acidez de solo. A comercialização dos produtos e prospecção de mercado são
responsabilidades da empresa terceira, aqui denominada com ETR (Empresa de Tratamento
de Resíduos). O escopo dessa empresa é mais vasto que a operação da central, tendo atuação
também na parte de recicláveis e operação de aterro. Contudo, aqui se limita à operação da
central de resíduos e destinação dos produtos. De seu volume gerado, 67% têm destinação
final, como substrato ou corretivo de acidez de solo e, apenas 3% seguem para aterro. A
diferença está acumulada – o que demonstra a dificuldade da gestão atual. Além das
liberações ambientais envolvidas, a compostagem requer registro junto ao MAPA (Ministério
da Agricultura e Pecuária), no qual o produto oriundo da compostagem deve seguir padrões
específicos a fim de ser comercializados. A compostagem tem sido aplicada desde 1999
sempre com empresas terceiras que possuem know-how para essa atividade. Nesse período, o
processo tem boa aceitação e ocorre o consumo para o volume gerado. No ano de 2012,
porém, há uma mudança do sistema de tratamento de efluentes, passando, assim, para o
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tratamento com lodo biológico. Nesse momento, acontece um aumento de 100% da geração
de lodo, o que resulta em um desequilíbrio no controle de volumes, tendo a geração de
material em acúmulo. Nesse ínterim, se faz o inventário de resíduos que atualmente ocupa
quase 30% da área.

a.

Entendimento da situação atual - primeira fase
Num cenário futuro de expansão, de fato, existe o questionamento sobre a capacidade

da central de resíduos. Porém, o limite ainda não está declarado – o que demonstra o
desconhecimento da situação atual das técnicas empregadas, seu gerenciamento e eficiência.
Esse questionamento é apresentado pelo presidente da empresa numa reunião em janeiro de
2019 e a ausência de resposta objetiva para uma decisão de investimento e mesmo de
validação do conceitual empregado, originando a necessidade de pesquisa adicional.
Ressalte-se que essa operação atualmente é realizada por empresa contratada para
escopo específico e a avaliação sobre o processo está focada na eficiência da empresa sobre a
gestão. Muitos pontos demonstram a insatisfação de ambos os lados (contratante e
contratada). Contudo, o problema não está claro. Numa primeira instância, a proposição de
solução se dá pela avaliação de internalização da atividade, bem como se adiciona a
realização da prospecção de áreas para disposição de produto final. Ao propor essa solução, a
liderança da empresa identifica que o problema da central de resíduos não está evidente e que
a solução não é efetiva. Nessa oportunidade, a solução primária não é totalmente descartada.
Porém, acontece uma ruptura sobre a tratativa da avaliação da operação da central de
resíduos, isso porque a central tem uma equipe de meio ambiente limitada às questões
relativas aos processos de licenciamentos e autorizações. Ocorre, então, uma alteração de
responsabilidades e um representante de meio ambiente se torna líder desse projeto, indicando
assim que a revisão dos processos relativos ao tratamento de resíduos, incluindo novas
abordagens e tecnologias, é um tema da área ambiental.
Para a avaliação da situação da área de gestão resíduos que considera a aplicação da
técnica de compostagem, têm-se como referências as imagens públicas do Google Earth Pro,
datadas de 17 de abril de 2019:

39

Figura 14. Área ocupada. Fonte: GOOGLE EARTH PRO (17 abr. 2019).

2008

2019

Figura 15. Ocupação das leiras limitadas em formação (2008-2019). Fonte: GOOGLE EARTH PRO (17 abr.
2019).

Por meio das figuras 13 e 14, identifica-se a limitação para operação adequada do
tratamento de resíduos. O sistema que tem operado durante anos se torna subdimensionado
para a geração atual, demandando novo formato, inclusive para a consideração do tratamento
a ser utilizado para o volume adicional da expansão.
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Durante os meses seguintes, fevereiro e março, um grupo multidisciplinar, composto
por seis pessoas trabalham para responder à pergunta sobre a situação atual da área. Nesse
trabalho, tem-se como pontos a considerar: o inventário acumulado; a qualidade baixa do
composto; a limitação de área para operação adequada; os custos operacionais; e as
necessidades adicionais para operação adequada da técnica, ou seja, a compostagem de lodo
para formação de substrato e produção de corretivo de solo com demais resíduos calcareis e
inorgânicos. Benchmarkings em outras empresas são efetivados, tornando possível fazer a
comparação entre a situação atual e a necessária para os volumes atuais de tratamento a fim
de se alcançar bom desempenho na operação em execução, sem considerar a expansão. São
comparados, através de imagens e conversas telefônicas, dados técnicos da gestão de resíduos
desenvolvida por quatro empresas que geram esses tipos de resíduos, com semelhante ordem
de grandeza de volumes e tecnologias diferentes. Abaixo, Tabela 5, sobre a variabilidade
encontrada:

Tabela 5. Resumo dos aspectos encontrados nas empresas análogas.
Operação terceirizada

Área para operação - Variação do Custo de Variação
m2
investimento
Custo
operação

100%

30.000 a 180.000

60%

do
de

60%

Fonte: a pesquisadora

Essa variação entre as operações traz novas abordagens direcionadas às novas
alternativas e ao dimensionamento do sistema atual. Porém, nessa fase, ainda permanece a
crença de que a compostagem seria a melhor solução para o gerenciamento de resíduos.
Ainda, não estão postos os requisitos que ela demanda para garantir uma boa operação, bem
como, nesse momento, também se acredita que o grande problema é o inventário de produtos.
Não se conhece a análise completa de balanço de produto – demanda do produto acabado para
comercialização. O desconhecimento entre a visão de resíduos e a visão de produto que
deveria ser admitida para operação da central com foco em composto como produto final para
comercialização impede o reconhecimento das limitações da qualidade dos produtos
acabados, trazendo assim um substrato de qualidade inferior, restringindo a capacidade de
comercialização, adotando a doação como resposta para destinação final. A venda do produto
não pode ser realizada. Na ótica primária interna, é um bom produto, mas não na avaliação do
cliente. Em termos de doação é aceito, o que confirma o interesse pelo produto, uma vez que
produz os efeitos pretendidos no solo, mas o seu manuseio, aparência, falta de
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homogeneização entre produções não permite que ele seja caracterizado como um produto
para a venda. Esse substrato produzido a partir da compostagem de lodos tem destino
alternativo, mesmo como doação. Essa descoberta orienta a avaliação de que o grande
problema é o inventário dos resíduos de origem inorgânica, pois esses não têm nem saída, já
que também não é possível realizar a composição de mix deles a fim de se produzir o
corretivo de acidez de solo proposto. Esse cenário constrói a percepção de que o grande
problema são os inorgânicos. Todavia, é possível verificar nos resultados, que o resíduo de
maior geração é o lodo originário do tratamento de efluente e esse tem mais alternativas de
tratamento, diferentemente dos resíduos inorgânicos, cuja destinação é mais limitada,
demandando assim melhores condições de operações do que a tecnologia em si a ser aplicada.
Dessa forma, avaliar alternativas para tratamento do lodo da estação de tratamento que
permitissem melhores condições de operação para os inorgânicos se torna mais crítico.
Para esse processo, são realizadas duas visitas em empresas do setor. Nessas visitas,
são obtidas informações sobre custos de investimentos, técnicas disponíveis para tratamento
de lodo da estação de tratamento de efluentes e os inorgânicos. Nelas, o grupo constata a
diferença entre visão de resíduo e produto. Todos os recursos empregados, controles e
necessidades são empregados para que ao final ocorra um produto de qualidade que possa ser
comercializado. É neste momento, que se clareia o distanciamento entre o que é executado e a
execução necessária. Aqui também se identifica que a operação atual está muito limitada,
principalmente quando se considera a técnica empregada e o requisito de ocupação que ela
demanda. Nesse momento, ainda não há abertura para novas tecnologias, o foco aqui continua
em se entender a técnica atual e como tratar na mesma metodologia que considera
compostagem dos lodos e a produção de corretivos de acidez de solo.
Nessa fase, também são contatados três fornecedores para a construção de solução,
considerando o volume de geração de resíduos, após expansão da produção, e como fazer uma
transição entre os modelos atual e futuro. Nessa oportunidade, outro processo ocorre junto ao
grupo: a definição do objeto considerado para avaliação pelos possíveis fornecedores. Assim,
nessa ocasião, a pergunta aos fornecedores é: como operar a central de tratamento de
resíduos? Essa questão tem implícita a ampliação de recursos de máquinas e pessoas. O
escopo do contrato operacional atual está sendo mantido, com uma possível mudança em
quantidade, ou seja, continuar fazendo o mesmo apenas com mais recursos dedicados. Para os
fornecedores candidatos, nesse primeiro momento, são apresentados o cenário atual da
operação, o inventário acumulado, geração de resíduos atual, características geográficas, área
atual para operação e limitações conhecida. Nesse contexto, são feitas visitas técnicas à
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central atual e os fornecedores se propõem a apresentar alternativas de solução, focando na
condição atual e futura, já que a transição para outro modelo é fator crítico para adoção da
solução proposta. Durante as reuniões com os fornecedores, há abertura para novas formas de
tratamento de resíduos e, então, é solicitado aos fornecedores sugestões, conceitos e
aplicações que possam ser recomendadas para o tratamento dos resíduos.
Essa fase é apresentada em abril para a diretoria da empresa, demonstrando que o
gerenciamento atual se mostra insuficiente. Ele deve ser necessariamente adotado para o
volume da expansão. Constitui-se em tema que vem sendo tratado pelas empresas do setor em
busca de novas aplicações cujas tecnologias não são consideradas ainda como solução prévia.
A situação futura ainda não é claramente definida, devido volume de geração de resíduos
ainda em validação. Diante desse panorama, algumas definições são estabelecidas como
necessidades de recursos adicionais e o projeto em análise se enquadra como um dos críticos
para empresa. Em maio, se torna um projeto de pesquisa com estruturação e prazos, sendo
estabelecidas reuniões periódicas, alocação de um gerente de e para controle e
monitoramento, disponibilidade de tempo e revisão de funções e prioridades. O grupo tem sua
composição revisada, considerando a definição de sponsor (patrocinador), líder e novos
integrantes da engenharia. Também é definida a contratação de consultoria para suporte
técnico das avaliações indicadas pelo grupo. Todo esse processo demanda rotinas de
processos adicionais, entre elas, a criação da conta do projeto com alocação de recurso
financeiro que requer aprovação da matriz da empresa.

b.
Entendimento da situação futura e definição de premissas - segunda
fase
Em função da nova concepção do projeto e sua organização, com mais pessoas
integrando a equipe, são necessárias uma reunião conceitual e a revisão do projeto. Agora,
tem-se o conhecimento da situação atual e as possibilidades de novas soluções para o
tratamento de resíduos, bem como o impacto possivelmente ocasionado pelo projeto. Nesse
sentido, a pesquisa se torna mais densa do que previamente estabelecido. Abaixo, segue
estrutura analítica para o projeto, considerando o planejamento em nove meses:
1. Escopo conceitual para aprovação do recurso financeiro pela empresa;
2. Aprovação do recurso para contratação do estudo;
3. Contratação do estudo;
4. Desenvolvimento do estudo;
5. Modelos financeiros;
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6. Fóruns de discussão e validação e,
7. Processo de licenciamento ambiental.
Devido ao tempo que envolve esta pesquisa, seu objetivo considera até o item 3 Contratação do estudo, sendo que a recomendação de qual técnica será aplicada pela empresa,
se torna uma recomendação para um próximo estudo, envolvendo os critérios de comparação
entre diferentes tecnologias, método para validação e a escolha em si.
Após a estruturação da metodologia de acompanhamento e controle do projeto, com
definição de cronograma e indicadores definidos e com a evolução do conhecimento da
situação e das alternativas de soluções e seus impactos, há demanda de maior precisão da
caracterização da situação futura e definição de premissas suportar a continuidade da análise.
Além do volume de geração de resíduos individualizados, também é necessário que o projeto
de engenharia defina premissas que impactam na geração de resíduos. Nessas premissas,
surgem como principal foco, o processo de caustificação que impacta na geração de lama de
cal e tratamento de efluentes. A fim de se ter uma avaliação mais crítica, nesse processo da
solução de tratamento de resíduos, ambos os processos citados anteriormente são
considerados como a pior condição da geração de resíduos, e com isso os volumes são
acrescidos na definição da situação futura de tratamento de resíduos sólidos.
Para todos os fornecedores são disponibilizadas informações, tais como: volume de
resíduos e suas caracterizações; área disponível para instalação da central de tratamento e
condições meteorológicas e geográficas. Cada um deles propõe sua melhor solução,
conscientes das diferentes proposições avaliadas. Os principais critérios são: a necessidade de
área para construção da solução, os impactos ambientais, o método de transição da solução
atual para a proposta, o investimento necessário e custo operacional. Assim, três candidatos a
fornecedores apresentam suas soluções, tendo como principal diferença as recomendações
relacionadas a resíduo lodo da estação de tratamento. As empresas trabalham de forma
independente na proposição de solução baseada em seu know-how. Cada empresa tem
diferentes necessidades, sendo descritas na Tabela 6.
Tabela 6. Demanda de reuniões por empresa
Empresa

Número de reuniões

Visita em campo

Visita à cliente – referência

A

2

1

1

B

2

1

1

C

3

1

0

Fonte: a pesquisadora
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Observa-se, então, que para os resíduos inorgânicos, as três empresas apresentam uma
solução semelhante com maior aplicabilidade. São apresentadas ainda uma adicional e outras
de menor impacto que podem suportar o tratamento dos resíduos. Para os orgânicos, as
diferenças estão entre compostagem em leiras (aeróbica), compostagem em valas (anaeróbica)
e secagem do lodo para queima em caldeira. Dado que compostagem gera um produto final e
a queima em caldeira, existe a questão de limitantes por absorção na caldeira de biomassa.
Nesse sentido, outra premissa é estabelecida, considerando que 50% do volume de lodo
seriam convertidos em biomassa e 50% seriam adotados como composto – o que impacta em
novo desenho para os proponentes. Nesse desenho, outra premissa é a de que a operação do
sistema de secagem de lodo e conversão em biomassa seria escopo da própria empresa,
restando aos fornecedores a compostagem do volume não convertido e da produção de
corretivo de acidez de solo a partir dos inorgânicos e calcários.
Nesse processo, ocorre a abertura para novas possibilidades de alternativas e um novo
posicionamento nasce. É possível então tratar os grupos de resíduos separadamente, definir
soluções separadas, desenhando novo escopo para a administração da central. Todo o
processo sobre a complexidade das alternativas e seus impactos fica evidente, bem como a
solução final pode ser a composição das diferentes propostas.
Como novas alternativas, a necessidade de escopos específicos é demandada. A
pergunta de definição continua sendo a mesma: qual solução é recomendada para tratamento
dos resíduos industriais da unidade? Cada fornecedor faz recomendação com base em seu
negócio e conhecimento. Esse aspecto gera a necessidade de especificações para cada
proponente. Os dados do problema são os mesmos para todos os proponentes, entretanto, para
as soluções que envolvem outras partes do processo produtivo e outras informações, como
potencial energético, são necessárias.

c.

Diversidade das alternativas - terceira fase
Com a situação atual e as perspectivas futuras definidas, fica ainda pendente a

transição entre o sistema de tratamento de resíduos atual e o novo, bem como o modelo a ser
utilizado. Evoluindo de um processo limitado à compostagem como solução única e
considerando que o lodo da estação de tratamento tem capacidade de ser convertido em
biomassa, outra questão surge: que tipo de tecnologia pode ser aplicável para tal conversão,
uma vez que a secagem do material é um ponto crítico para conversão em biomassa? Esta
pesquisa aponta mais fornecedores com diferentes propostas: (i) um primeiro focado em
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conversão do lodo em biomassa, através do uso de calor originário no sistema da caldeira de
recuperação e que potencialmente está sendo descartado na atmosfera através da chaminé em
forma de gases; (ii) outro fornecedor avalia a tecnologia de biodigestão para secagem com
base nos resultados de potencial do lodo – esses resultados mostram que há potencialidade
para aplicação; e, (iii) o terceiro fornecedor adota a incineração através da biodigestão.
Nesse processo, considera-se a possibilidade de compostagem que promova mais uma
abertura para novos conceitos, bem como direciona-se esforços em adoção de técnicas que
propiciem melhor uso da área, redução de uso de combustível e uma abordagem mais
independente do mercado local para disponibilidade de material. Os processos de
compostagem do lodo de tratamento de efluente podem ser divididos em três grupos: sistema
de leiras revolvidas; sistema de leiras estáticas aeradas; e sistemas fechados ou reatores
biológicos (FERNANDES e SILVA, sd). Na Tabela 7, é possível comparar esses três grupos.

Tabela 7. Processos de compostagem do lodo de tratamento de efluente
Sistema

Vantagens

Desvantagens

Leiras revolvidas

Baixo
investimento
inicial,
capacidade
de
tratamento
flexível,
operação
simples,
composto estável de boa
qualidade e, maior rapidez na
redução da umidade do material.

Demanda maior área para
ocupação, pode ocorrer
odor sem condição de
controle, muito dependente
do clima, prejudicada sua
realização em períodos
chuvosos
e,
requer
monitoramento da aeração
na leira para controle de
temperatura.

Leiras estáticas aeradas

Baixo
investimento
inicial,
melhor controle de odores,
bioestabilização mais rápida
comparado a leiras revolvidas,
possibilidade de controle de
aeração e temperatura.

Necessidade de projeto
dimensional do sistema de
aeração e controle dos
aerados
durante
a
compostagem,
operação
influenciada pelo clima.

Compostagem em reator

Menor demanda de área, melhor
controle
do
processo
de
compostagem, não é afetado do
clima, facilidade para controle de
odor, potencial para recuperação
de energia térmica.

Maior investimento inicial,
sistema
mecanizado
especializado e com maior
custo
operacional
de
manutenção, limitação para
a
capacidade
de
processamento definida.

Fonte: (FERNANDES e SILVA, sd) com adapatações da pesquisadora.
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A Tabela 7 mostra as diferenças entre os processos de compostagem. As tecnologias
apresentam vantagens e desvantagens peculiares. Essas vantagens e desvantagens podem
afetar a escolha do investimento. Nesse estágio, o ponto crítico está na exigência por mais
área. Nesse item, tem-se margem de flexibilidade, uma vez que o valor da terra compõe e
deve ser equacionado na escolha do investimento em tecnologia. A seguir se descreve as
propostas de cada fornecedor com detalhes:
Proponente 01: apresenta solução constituída por uma Planta de Substratos
Orgânicos, apta a processar os resíduos orgânicos, como o lodo da ETE (com definição de
tratamento de 50% de sua geração) e o residual de cascas, bem como uma Planta de
Corretivos de Solos cuja finalidade é de processamento dos resíduos calcários como dregs,
grits, lama de cal e cinzas de biomassa. Inicialmente, os materiais seriam recepcionados e
armazenados, sendo lama de cal, dregs e grits e cinzas de biomassa em pátios externos para
recepção e estocagem, além de pavilhões cobertos para armazenamento parcial de material
seco. Os resíduos dregs e grits seriam submetidos a um processo de secagem debaixo de
estufas agrícolas adaptadas, devendo ter a sua umidade abaixada de 40-45% para 20-25%, que
juntamente com os demais ingredientes calcários – 100% da lama de cal e 41% das cinzas de
biomassa – seriam conduzidos e estocados no pavilhão industrial. Os dregs e grits devem
sofrer um ajuste granulométrico, através de processos de peneiração, antes de serem
conduzidos ao processo de formulação e homogeneização, que gerar o produto final corretivo
de acidez de solo. O restante das cinzas de biomassa seria armazenado e, posteriormente,
ofertado ao mercado, tal qual o recebimento, sem misturas ou aditivos e também pode ser
enviado para aterro. No caso dos lodos biológicos e primários, a solução considera utilização
de valas de fermentação anaeróbia, posterior permanência em estufas de secagem, depois em
pátio aberto para secagem final, seguindo para pavilhão existente que, após peneiramento e
armazenamento pode ser comercializado como fertilizante orgânico.
As valas de fermentação anaeróbia de lodos são compostas por valas profundas de
grandes dimensões, com sistema de recepção de material em concreto para o descarregamento
do lodo e de um sistema de comportas removíveis para controle de fluxo de saída. As valas de
fermentação são impermeabilizadas com argila compactada e geomembrana de PEAD
(polietileno de alta densidade), é um material utilizado para impermeabilização de projetos
ambientais, como aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto, barragens de rejeitos
industriais. Na saída das valas, o lodo fermentado é conduzido por gravidade até os leitos de
secagem (estufas agrícolas), sendo contidos por barreiras ou taipas de casca bruta de eucalipto
para a drenagem dos líquidos percolados. O lodo permanece no leito até reduzir a umidade,
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quando então é transferido para uma área de polimento ou secagem final em pátio aberto.
Assim, o composto orgânico bruto está apto a ser transferido para o pavilhão industrial, onde
é peneirado e armazenado para comercialização. O tempo necessário para a obtenção do
fertilizante orgânico composto, a partir da fermentação anaeróbia dos lodos varia muito em
função das condições climáticas e pode permanecer no processo de oito a dez meses. As valas
anaeróbicas são um excelente sistema para tratamento de lodos, trabalhando com o material
de forma confinada e promovendo a estabilização homogênea de toda a matéria orgânica.
Para os processos de compostagem aeróbio e anaeróbio, há a necessidade de controle
de umidade – fator indispensável para os organismos responsáveis pela fermentação. Nos
períodos secos, é necessário o bombeamento de água que requer a instalação de um tanque de
coleta de líquidos percolados que armazena o excedente hídrico dos períodos de chuvas,
porém, em períodos de seca pode ocorrer a necessidade de suprimento extra, que pode vir da
ETE ou de outras fontes.
Proponente 02: apresenta solução composta por produção de condicionador de solo, a
partir de lodo biológico e primário e cascas; produção de corretivo de solo a partir de dregs,
grits e cinzas e, tecnologia própria para uso de dregs, grits, cinza e areia como pavimentação
de estrada. Nessa solução, os resíduos são encaminhados ao pátio de compostagem, onde são
homogeneizados em formação das leiras. A determinação de tempo de permanência é
realizada individualmente por leira. As leiras são revolvidas para melhor homogeneização e
atração do processo. A temperatura é um indicador da fase ativa da atividade de
compostagem, uma vez que é reflexo direto do metabolismo dos microrganismos. Ao término
do processo de compostagem, as leiras são desmontadas e podem formar diferentes lotes de
produto. A referência de aceitabilidade do produto é dada pelos parâmetros do MAPA –
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A compostagem possui a capacidade de
gerar fertilizantes orgânicos compostos, substratos para plantas e condicionadores de solo.
Corretivos de acidez do solo são produtos capazes de neutralizar a acidez e levar
nutrientes, tais como, cálcio e magnésio ao solo. Para essa produção, são consideradas as
atividades de recepção dos resíduos, mistura em proporções definidas em função das
características, acomodação dos resíduos no pátio de corretivos, amostragem do produto final
e análise do produto final.
Proponente 03: apresenta diferentes proposições. Para lodo biológico e primário,
sugere secagem térmica através de secador a partir de combustível; uso de biodigestão e
secagem térmica e, compostagem para produção de substrato. Para os resíduos inorgânicos e
calcários, recomenda produção de corretivo de acidez de solo e processo mecânico para
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granulometria e comercialização; a lama de cal e as cinzas de caldeira podem ser
comercializadas como insumos agrícolas. Cada solução tem seu investimento e necessidades
especificadas.
Proponente 04: apresenta duas propostas com a finalidade de secagem para queima
em caldeira. Na primeira, considera a secagem de todo o lodo da unidade – sem melhoria na
etapa de adensamento – para queima em caldeira de biomassa. Na segunda, considera a
melhoria do desaguamento do lodo biológico para posterior secagem de todo o lodo biológico
e de parte do lodo primário, alcançando o teor de sólidos na saída do secador. Mistura do lodo
seco a 65% com o lodo primário desaguado remanescente, resultando em um teor de sólidos
final superior a 40% para queima na caldeira de biomassa.
Proponente 05: apresenta capacidade de biodigestor para aplicação com mistura de
lodo primário e lodo secundário. Para essa análise, são avaliadas a composição da mistura e a
possibilidade de geração de biogás, a partir dessa mistura, bem como é recomendado um
biodigestor anaeróbio vertical do tipo CSTR (Continuously Stirred Tank Reator – reator
tanque continuamente agitado). Nesse processo, são solicitadas duas avaliações. Na primeira,
há o emprego de biogás produzido como combustível para secar o lodo (digestato), em
substituição a cavaco ou gás natural. A segunda contempla a análise de geração e exportação
de energia elétrica a partir do biogás.
Proponente 06: apresenta como proposta a combustão de lodos para suprir a
necessidade de uma matriz energética para a secagem de todo lodo produzido. A secagem
térmica dos lodos industriais com aproveitamento energético é especialmente indicada quando
sua destinação tem custos elevados; há restrições quanto ao espaço físico; os volumes são
expressivos e, as características físico-químicas são compatíveis do ponto de vista técnicoambiental. A energia térmica necessária ao processo de secagem é proveniente de um gerador
de calor que permite a queima do próprio lodo seco complementado por biomassa. A secagem
térmica ocorre pelo contato do lodo adensado com os gases preaquecidos, num ambiente de
pressão levemente reduzida, favorecendo a liberação da umidade presente no lodo. O secador
é empregado para lodos desaguados em centrífuga, filtro-prensa, prensa desaguadora, leito de
secagem ou outros processos que garantam consistência pastosa e um teor de sólidos mínimo
de 12%, cujo teor de sólidos opera em relação direta para eficiência térmica. O resíduo final é
a cinza cuja destinação deve ser realizada pelo cliente.
Dentro dessa diversidade de tecnologias aplicáveis apresentadas tem-se como
definição o fato de que uma empresa de consultoria deve ser contratada a fim comparar,
avaliar e lidar cada proposta dos fornecedores.
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d.

O escopo da consultoria - quarta fase
Considerando as diversidades de aplicações encontradas, recomenda-se que uma

empresa de consultoria especializada faça parte desse processo. Essa empresa tem como
funções particulares: (i) avaliar as propostas dos fornecedores; (ii) definir os critérios de
comparação entre as propostas; e, (iii) ao final, realizar a recomendação da melhor proposta
apresentada.
Aqui, vale ressaltar que enquanto, os fornecedores fazem ajustes em seus números e
em suas propostas, uma nova rodada de negociação se estabelece com a empresa de
consultoria. Inicialmente, esse processo é estimado em menos de 30 dias para aprovação,
porém, toma dois meses, principalmente porque as limitações do objetivo dos trabalhos
necessitam ser mais explícitos e a contratação se torne efetiva e focada. A dificuldade é
evidenciada ao se construir o escopo que delimita aspectos conceituais, ainda em elaboração e
que explane o tipo de resposta a ser dada e considerada para fins de contratos. Para essa fase,
são necessárias seis reuniões com quatro pessoas pela empresa e três pela consultoria, até que
o desenho do escopo é validado. Nele, estão contempladas as premissas de avaliação, a
discussão das propostas em andamento e a avaliação se há outra abordagem a ser considerada
parte desse processo. Adicional aos proponentes também é considerada a instalação de um
aterro para finalidade de comparação de custo de implantação, área disponível, tempo de vida
útil e a geração de passivo ambiental com monitoramento dedicado. Assim, o escopo é
acrescido de mais uma alternativa. Os tempos de avaliação e entrega também se tornam
limitantes, considerando que os fornecedores precisam ajustar suas propostas, a fim de que a
consultoria também avalie os novos incrementos nas propostas.
Simultaneamente, a essa negociação de contratação com a empresa de consultoria,
outra demanda junto aos fornecedores proponentes torna-se necessária, sendo as propostas
apresentadas a empresa de consultoria para avaliação, seus números, premissas e
recomendações são reexaminados. Esse movimento exige o refinamento individual dos
proponentes, bem como a necessidade de assinatura de termos de confidencialidade e
contratos para assegurar as responsabilidades envolvidas. Cada proponente detalha
tecnicamente suas propostas e elas são concorrentes e confidenciais. Em função da
confidencialidade das propostas, elas não são apresentadas de forma íntegra nesta pesquisa,
apenas os conceitos envolvidos é que são aqui demonstrados. Para fins de avaliação pela
consultoria especializada, todas as propostas têm seus escopos detalhados em nível de
engenharia básica e com estimativa de custos. A pesquisa aqui realizada tem seu enfoque na
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demonstração do processo de construção do escopo que abarca diferentes tecnologias, não se
tratando da recomendação técnica final de seleção entre as tecnologias propostas, mas sim do
processo de seleção, identificação e proposição das alternativas para que possam ser
avaliadas.
Ao final, o processo da intervenção, aqui definido tem duração de sete meses. Esse
período abrange desde a primeira reunião com a apresentação da solução primária até a
contratação da consultoria, incluem-se nesse interregno os diversos processos de ruptura, as
premissas admitidas e suas redefinições.

e.

Análise dos resultados
As origens da presente pesquisa estão embutidas na questão orientada à central de

resíduos: como deve ser a operação de tratamento de resíduos para o volume incrementado
com a expansão da produção? Num primeiro momento, como ação habitual, tem-se como
resposta a continuidade do emprego da mesma técnica de tratamento, aumentando recurso
humano e internalizando atividade. No entanto, naquela ocasião, não se demonstra que o
sistema atual é insuficiente e inadequado. Como o processo de expansão não considera
intervenção na área de resíduos, isto impacta na análise do grupo que não tem avaliação até
essa parte do processo. Nesse sentido, o problema e o cenário adequam-se ao
desenvolvimento da pesquisa-ação. Assim, se sucedem diferentes rodadas de discussão e
aprofundamento no tema para que a pergunta central começasse a ser respondida de maneira
fundamentada e estruturada.
No percurso deste trabalho aplicado, inicialmente, define-se o processo de tratamento
de resíduos industriais, levando em conta o cenário de expansão produtiva. Porém, na etapa
de estruturação, percebe-se que processo pode ser estendido até 2020, conforme a
programação considerada no planejamento via metodologia Canvas que inclui também o
processo de licenciamento ambiental. Na figura 16, tem-se a linha do tempo gerada na reunião
de desenho do projeto:

Figura 16. Linha do tempo do processo de tratamento de resíduos. Fonte: a pesquisadora
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A partir da complexidade do tema e das mudanças organizacionais necessárias, o
objetivo inicial é redefinido: agora, pretende-se identificar as tecnologias que podem ser
aplicadas para avaliação junto à empresa de consultoria especializada a fim de balizar a
tomada de decisão de investimento em momento oportuno.
Inicialmente, com três proponentes e apenas uma tecnologia, a avaliação da
inconsistência do processo atual é demonstrada, o que abre a oportunidade para entender que
o sistema atual está em espaço insuficiente e que isso é retratado nos custos operacionais.
Esse processo passa por algumas etapas, nas quais o grupo responde às perguntas adicionais
durante as etapas de desenvolvimento do escopo. São elas:
Etapa 01: proposição da solução primária e a demonstração de sua ineficiência;
Etapa 02: quebra de paradigma sobre a definição da melhor tecnologia aplicável e suas
limitações;
Etapa 03: formação de um projeto estruturado com equipe e suporte da liderança
devido sua complexidade e recurso financeiro aportado;
Etapa 04: desenvolvimento e formação do escopo para avaliação por consultoria;
Etapa 05: validação e ajustes do escopo junto à consultoria e,
Etapa 06: contratação da consultoria.
Conforme as barreiras são removidas, novas oportunidades surgem e com isso a
complexidade do projeto aumenta. O entendimento de que a solução do processo dos resíduos
inorgânicos está associada à melhor condução dos orgânicos também se torna uma barreira
removida. A comprovação de que para os lodos é possível adotar outras soluções (e não
somente a compostagem) sem grande desembolso e com reorganização do espaço mostra que
é possível a melhor ocupação para os inorgânicos, garantindo, assim, a produção dos
compostos. Isso permite ainda repensar a estratégia completa dos tratamentos dos resíduos.
Com a remoção da exclusividade da compostagem, outras soluções passam a integrar o
processo. Então, nova abordagem com possibilidade de transformação do material em
biomassa ganha espaço. Nas possibilidades de transformação do material, estão geração de
vapores ou mesmo energia elétrica. Essa avaliação conduz a mais um novo processo: a
adoção da biodigestão – o que significa transformar o lodo em biomassa sem uso de
combustível.
Ressalte-se que, no início do processo, não é admitido que a operação da central
pudesse ser trabalhada em escopos separados, pois a definição primária considera a
contratação de uma empresa com expertise para operacionalizar o tratamento de resíduos,
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entretanto, ao desenvolver os passos da pesquisa é observado que essa solução só é levada em
conta por quem trabalha a compostagem, para os outros proponentes, como são soluções que
implicam em venda de equipamento e tecnologia, não se aplica a operação em si da central,
demonstrando a diferença entre as soluções propostas. Nessa direção, considera-se a
possibilidade de tratar os resíduos de formas diferentes no escopo da nova central. Existe a
possibilidade de não ter a compostagem de lodos, mas permanece a necessidade da produção
de corretivos de acidez de solo. Conhecer as tecnologias disponíveis, presentes na Tabela 8,
gera novas estratégias para operação da central de tratamento de resíduos.

Tabela 8. Tecnologias disponíveis para diferentes cenários
Cenário

Proposição

Responsáveis

Cenário 01 Compostagem de lodo + produção de Proponente 01
corretivo de acidez de solo.
Cenário 02 Compostagem de lodo em leiras + produção Proponente 02
de corretivo de acidez de solo.
Cenário 03 Secagem de lodo para queima de lodo em Proponente 03 ou 04 ou 05 +
caldeira + produção de corretivo de acidez de proponente 02
solo.
Cenário 04 Secagem de lodo e incineração + produção Proponente 06 + Proponente 02
de corretivo de acidez de solo.
Fonte: a pesquisadora.

Comparar todas essas alternativas para a definição de investimento se torna bastante
complexo e requer a contratação de uma consultoria especializada. Para compor esses
cenários de comparação de tecnologias, o processo de construção é traduzido para alguns
pontos da evolução do conhecimento pelo grupo sobre o tema. As principais superações
obtidas durante a intervenção são:
1. desconhecimento da situação atual da central de tratamento de resíduos;
2. desconfiança nas soluções propostas pelos proponentes;
3. identificação da falha na relação empresa-fornecedor;
4. reconhecimento da falta de know-how para tratar compostagem internamente;
5. consideração de avaliação de novas alternativas e,
6. reconhecimento da complexidade do processo.
Sendo assim, na Tabela 9, o percurso desta pesquisa registra fases não identificadas,
previamente, quando se considera o envolvimento da alta liderança da empresa.
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Tabela 9. Fases não identificadas previamente no processo.
Período

Proposição

Resultado da reunião com alta liderança

Janeiro/2019 Manter o sistema atual com Questionada eficácia da solução proposta.
recursos
adicionais
internalizados.
Abril/2019

Apresentação do cenário atual e Entendimento da complexidade do
comparação com setor.
problema e validação para busca de novas
tecnologias aplicáveis.

Junho/2019

Apresentação das propostas Propostas com soluções diferentes e valores
técnicas de três fornecedores.
de investimento elevado, decisão de
contratação de empresa de consultoria
especializada para suporte na avaliação das
propostas técnicas.

Julho/2019

Adicional
de
mais
três Propostas conceituais validadas para
fornecedores com tecnologias estudo:
diferentes.
1. Compostagem de lodo em valas +
produção de corretivos de acidez de
solo;
2. Compostagem em leiras + produção
de corretivos de acidez de solo;
3. Queima de lodo em caldeira com
uso de secador térmico;
4. Secagem de lodo por processo
termodinâmico para queima em
caldeira;
5. Uso de biodigestor para geração de
biogás e,
6. Secador e incinerador de lodo.

Agosto/2019 Escopo para contratação da Início dos trabalhos com a consultoria
consultoria.
especializada para avaliação das propostas
elencadas.
Fonte: a pesquisadora.

A ideia da contratação da consultoria só surge no meio do processo, contudo, muitas
discussões com os fornecedores acerca de suas proposições técnicas ocorrem antes disso. A
definição completa do escopo para a contratação tem o atraso de um mês. Isso porque
apresentar diferentes conceitos e proposições para um mesmo problema exige diversas
reuniões com a finalidade de tratar do escopo de contratação, da comparação entre as
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tecnologias propostas, da avaliação das mesmas, dimensionar um novo aterro classe 2 e sua
recomendação técnica.
Esta pesquisa termina seu processo com a definição do escopo de contratação da
empresa – o que significa mais um grupo envolvido tendo o mesmo racional já desenvolvido
pelo grupo de pesquisa e que deve conjuntamente alocar conhecimento técnico para avaliação
das propostas e ainda considerar uma célula nova de aterro para fins de demonstração dos
custos, da alocação de área e a formação do passivo ambiental.
Nesta pesquisa, a pergunta envolve a avaliação do que se executa atualmente como
parte da resposta. Ao se fazer o diagnóstico da situação atual e se concluir que processo não
está eficiente, descobrem-se oportunidades, mas também se apresentam falhas no
gerenciamento – o que implica em resistência para mudança do processo. Identificam-se, na
formação do grupo, as fases do modelo de Kübler-Ross (2018):
1. o choque do evento,
2. negação,
3. frustração,
4. depressão,
5. experimento,
6. decisão e,
7. integração.

Figura 17. Modelo Kübler-Ross. Fonte (KÜBLER-ROSS, 2018)
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Integrantes do grupo passam por esse processo em diferentes momentos e, com isso a
liderança do projeto mesmo que fixa, tem lideranças situacionais a fim de que o projeto
continue e alcance seu objetivo. Essa necessidade de reorganização não é claramente
expressa, mas é possível identifica-la durante as reuniões de discussão e definição dos
próximos passos. Importante ressaltar que após reconhecimento da complexidade da questão e
necessidade de estudo, acontecem revisão de rotinas operacionais e definição de prioridades.
Esta pesquisa termina com a contratação da consultoria, que tem quatro meses para
trabalhar nessa avaliação. Em continuidade, ocorre a validação interna pela empresa para
posterior sequenciamento junto ao órgão ambiental para pedido de autorização de
implantação da solução escolhida, enquanto se autoriza também o investimento pela matriz da
empresa. Esse trabalho pode ser sequenciado, tendo em vista a exploração dos critérios de
comparação entre as soluções apresentadas e o processo de decisão acerca do investimento.
Nesse sentido, a presente pesquisa cumpre seu papel de responder à pergunta sobre o
processo de gerenciamento de resíduos a ser adotado pela empresa ao trazer novas tecnologias
para processamento, ao demonstrar que o sistema atual está ineficiente e subdimensionado,
bem como insuficiente para o volume de resíduos a ser tratado, após a expansão do processo
fabril. A seleção de cenários que consideram diferentes combinações de tecnologias como
solução de tratamento de resíduos industriais e a definição de escopo a ser avaliado também
por consultoria especializada respondem à pergunta que considera a definição de tecnologias
recomendadas para o tratamento de resíduos industriais, considerando sua nova capacidade
após expansão produtiva.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa busca identificar técnicas de tratamento de resíduos industriais do
processo kraft de produção de papel marrom. Como se trata de um objetivo técnico e
explícito, se busca conhecer as técnicas e entender se suas aplicações, limitações e requisitos
poderiam ser o suficiente para uma recomendação, porém, não se limita a essa alternativa.
Durante o percurso, identificaram-se diferenças de entendimentos, resistência à avaliação,
desconhecimento da complexidade e, por fim, insuficiência de recursos para avaliação. Esta é
uma pesquisa que envolve diferentes áreas, com responsabilidades diferentes sem o
comprometimento para entrega do resultado como interesse único – o que poderia dificultar o
processo. Neste percurso foi necessário que todos os envolvidos tivessem interesse particular
no sucesso do projeto. Desse modo, cada integrante tinha uma parcela de responsabilidade e
de conhecimento a ser alocado para a construção da solução do problema.
O diagnóstico da situação inicial foi um verdadeiro choque de evento ao identificar
que a técnica até então empregada era insuficiente e que não comportaria o volume adicional;
bem como separaria o resultado do diagnóstico da avaliação sobre eficiência de gestão. Essa
ação foi essencial para que o grupo continuasse a trabalhar focado no problema. O
benchmarking e a visita de campo demonstraram que os recursos necessários não estavam
disponíveis para uma operação adequada da central atual e também apontou que requisitos
como maior disponibilidade de terra deveriam ser considerados para um produto adequado
aos critérios de comercialização. Identificar que outras técnicas poderiam ser aplicadas e que
a solução empregada não era única foram constatações que integraram o processo de
descoberta. Foi, definitivamente, o reconhecimento de que existem outras técnicas e que cada
uma poderia ter prós e contras específicos e que as avaliações devem ser feitas a partir da
localidade, levando em consideração suas restrições. Isso demandou a necessidade de
aprofundamento específico para identificação dos riscos.
Esse processo iniciou com uma única recomendação – manter a técnica atualmente
empregada, a pergunta de pesquisa, então, foi reformulada algumas vezes, exatamente porque
ela é alimentada pelos conhecimentos adquiridos durante a pesquisa e, após três fases de
avaliação, retornou com seis possíveis técnicas para tratamento e com a proposição de quatro
cenários combinatórios demonstra o atendimento de seu objetivo inicial A necessidade de
consultoria externa surgiu em meio ao processo – dadas as diferenças entre as técnicas e seus
impactos o que demandou avaliação específica, como por exemplo, o impacto em caldeira e
estimativas de custos de investimentos e operacionais para cada uma das técnicas propostas.
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Esta pesquisa abarca muito mais do que a questão inicial a que se propõe. Assinala-se
aqui que no percurso da investigação, o trabalho em grupo multidisciplinar tornou-se
essencial para a construção do escopo, a discussão das premissas adotadas, o embasamento
das decisões, as situações de contorno e, por fim, a operacionalização das soluções. Note-se
ainda que esta pesquisa atendeu seu objetivo e o grupo diretamente envolvido e também
alcançou outras pessoas adjacentes ao grupo, uma vez que a definição de uma solução
empregada por anos acarreta em decisão de investimento, de tempo, de dedicação, de
priorização, de organização e de recurso financeiro – não é uma atividade que possa ser
administrada simultaneamente com atividades rotineiras. Quando esse processo ocorre, a
rotina toma o tempo e limita a atenção ao projeto, em especial do líder do projeto.
Por fim, além de aprender sobre diferentes tecnologias de tratamento de resíduos, esta
pesquisa quebrou diferentes paradigmas sobre como abordar o mercado para construção de
soluções, buscou expertise e permite identificar os papéis de cada um no processo. Ao final,
compreendeu-se que a resposta não sai de uma pessoa, ela é uma construção multidisciplinar
que envolve diferentes conhecimentos.
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Anexo 1 – Proponente 01: Proposta para Tratamento de Resíduos Sólidos
Nova Área para Tratamento de Lodo (50% da geração) – Área
Complementar para a Planta de Corretivos de Solo.
Introdução
A proponente vem apresentar sua proposta para o tratamento de resíduos sólidos da planta de
celulose, considerando a fabricação de insumos agrícolas para o mercado agrícola regional.
Implantar um sistema de tratamento de resíduos que tem como objetivo a fabricação de
insumos para uso em solo agrícola próprio e/ou de terceiros deve garantir a qualidade
ambiental e agronômica dos produtos gerados. Além de evitar a degradação do solo, da água,
contaminação humana e animal, os insumos devem ter elementos que justifiquem sua
utilização e desta forma substituam algum outro recurso utilizado na região, garantindo a
produtividade agrícola e a consequente demanda de mercado.
Os produtos finais potenciais foram avaliados como corretivos de acidez de solo, substrato
para plantas, fertilizante orgânico composto e remineralizador de solo.
A presente proposta visa à prestação de serviços de operação da ampliação da atual Central de
Reciclagem de Resíduos,
Será constituída uma Planta de Substratos Orgânicos, apta a processar os resíduos orgânicos
como o lodo da ETE (com definição de tratamento de 50% de sua geração) e o residual de
cascas, bem como uma Planta de Corretivos de Solos, que estará apta a processar os resíduos
calcários como dregs, grits, lama de cal e cinzas de biomassa.
Esta Proposta trata especificamente das atividades de tratamento de resíduos. Não está incluso
nesta proposta o manuseio interno de resíduos dentro da fábrica e o transporte dos mesmos,
bem como o tratamento e/ou disposição final dos eventuais passivos (acúmulos) de resíduos
na atual Central de Reciclagem, a ser objeto de estudo posterior.
A equipe técnica da empresa coloca-se à disposição da solicitante para quaisquer
esclarecimentos necessários para a melhor compreensão da proposta que ora apresentamos.
Central de Reciclagem de Resíduos Sólidos
Para fins desta proposta a Central de Reciclagem de Resíduos Sólidos será dimensionada para
o tratamento dos resíduos sólidos aptos para uso como insumos para agricultura, conforme
quantitativo apresentado na tabela da página anterior. O tratamento dos resíduos contempla a
operação de uma Planta de Corretivos de Solos e uma Planta de Substratos Orgânicos.
Será necessária a elaboração de Projeto Técnico (inicialmente de Engenharia Básica e
posteriormente o Executivo), pois a ampliação da Central de Reciclagem de Resíduos envolve
uma série de estruturas como pátios de tratamento, valas de fermentação anaeróbia de lodos,
galpões de armazenamento de produtos, estufas de secagem, entre outros. Estas estruturas
possuem logística operacional e dimensionamento próprios.
Produtos e Comercialização
Basicamente serão geradas duas categorias de produtos finais a partir do programa de
reciclagem de resíduos: a) Substratos e/ou fertilizantes orgânicos b) Corretivos de acidez de
solos.
Os resíduos que se destinarem ao mercado agrícola ou florestal terão os seus respectivos
registros de EP (Estabelecimento Produtor) e de RP (Registro de Produto) junto ao Ministério
da Agricultura.
Substratos e Fertilizantes Orgânicos
O processo de compostagem das cascas de eucalipto e dos lodos primário e biológico irá gerar
um substrato e/ou fertilizante orgânico composto, cuja destinação é o mercado agrícola e de
jardinagem/paisagismo.
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Em virtude do tempo de compostagem exigido para o processo de fermentação da matéria
orgânica, só teremos produtos finais em cerca de 8 a 10 meses após o início dos trabalhos,
para o caso do fertilizante orgânico composto a partir do lodo e em aproximadamente 14 a 18
meses para o substrato de casca compostada.
Corretivos de Acidez de Solos Os resíduos calcários – lama de cal, dregs, grits e cinzas de
biomassa, juntos, tem o potencial de geração de corretivos de acidez de solos por mês. O
objetivo é destinar os corretivos ao mercado regional.
Este mercado será avaliado, principalmente nos anos iniciais do trabalho, visando à
adequação da formulação dos corretivos produzidos às demandas dos produtores rurais.
As cinzas de biomassa não utilizadas na formulação de corretivos serão armazenadas e
ofertadas ao mercado tal qual o recebimento, sem misturas ou aditivos.
Nossas experiências pregressas, considerando os mercados do RS, SC e BA onde atuamos
com Centrais de Reciclagem de Indústrias de Celulose, nos conduzem a uma formação de
mercado para os corretivos de uma forma escalonada ao longo de cerca de cinco anos.
O estado de Santa Catarina onde atuamos durante 19 anos possui amplo potencial de consumo
de corretivos de acidez de solos. Acreditamos que uma eventual retomada no trabalho anterior
levará menos tempo para atingirmos as metas de comercialização.
Para isto contamos com a atuação da nossa equipe de vendas e assistência técnica.
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Anexo 2 - Proponente 02: Escopo da Proposta - Gestão de resíduos industriais e Projeto
conceitual e de engenharia básica para nova Central de Tratamento e Reciclagem de
Resíduos
Proposta
A proponente apresenta sua Proposta Técnica 358.2019_rev00 - C para a prestação de
serviços especializados de “Gestão de Resíduos Industriais e Projeto conceitual e de
engenharia básica para nova Central de Tratamento e Reciclagem de Resíduos” para a
solicitante a qual está vinculada com a Proposta Comercial 358.2019_rev00 - C.
Os trabalhos a serem realizados obedecerão às normas e à legislação técnicas aplicáveis e
vigentes de segurança do trabalho e às melhores técnicas de operação disponíveis, sendo
todos os cuidados quanto à prevenção e ao controle de poluição ambiental considerado.
Esperamos ter atendido de forma adequada aos seus objetivos e reiterando nosso firme
propósito de poder colaborar com V.Sa, colocamo-nos à sua inteira disposição para quaisquer
esclarecimentos.
O conteúdo da proposta está declarado como no sumário:
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Anexo 3 – Proponente 03: Solução para Gestão de Resíduos
CARTA DE APRESENTAÇÃO

Em nome da proponente, encaminhamos nossa Proposta Técnica e Comercial para a
realização de estudos prévios e definição de novas rotas de tecnologias para gestão dos
resíduos. Esta proposta foi baseada na especificação enviada diretamente em maio/2019.
A proposta estabelece as necessidades de estudos para identificar a melhor tecnologia
aplicada para:
1. Geração de biogás;
2. Secagem de lodo primário e biológico;
3. Compostagem de lodo primário e biológico;
4. Produção de corretivo de acidez de solo para os resíduos minerais.
Nesta proposta, adicionalmente, a PROPONENTE determina medidas concretas para
avaliação das melhores práticas para a valorização da cadeia de resíduos gerados, a fim de
obter ganhos de produtividade e redução de custos através da otimização de processos e
elaborar melhorias operacionais frente ao modelo atualmente realizado.
A PROPONENTE investe e se dedica aos novos conceitos de “Economia Circular”. O
alinhamento com relação à SOLICITANTE orientar-se-á por esta visão, pois ambas as
empresas visam à sustentabilidade como princípio de negócio. Esta Proposta representa estes
conceitos gerando valor agregado às atividades da SOLICITANTE.
Agradecemos a oportunidade concedida à PROPONENTE, que assim como a
SOLICITANTE, tem orgulho em empregar tecnologias inovadoras, que refletem os
compromissos ambientais de nossas empresas.
Atenciosamente,
Quadro resumo:
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Anexo 4 – Proponente 04: Processo de Gerenciamento de Resíduos
Proposta Técnica PFS-TQ-367-19 Rev. 0
É com satisfação que apresentamos nossa proposta técnica preliminar PFS-TQ-367-18 Rev.0,
referente ao projeto Gerenciamento de Resíduos da unidade, de acordo com o edital Gestão de
Resíduos TB 19/23, reunião realizada nas instalações da empresa em Campinas em
25/06/2019 e visita técnica realizada na fábrica no dia 09/07/2019.
1. INTRODUÇÃO
Apresentamos a seguir nossa Proposta Técnica PFS-TQ-367-19 Rev.0 para o projeto
Gerenciamento de Resíduos.
Esta proposta técnica tem por finalidade estabelecer condições e limites de fornecimento para
uma solução completa do sistema.
O escopo proposto será implementado no modo EPC (Engineering, Procurement and
Construction), contemplando o fornecimento de engenharia básica e detalhada, equipamentos,
materiais, montagem eletromecânica e partida. A parceira proponente fornecerá ao projeto
todos os recursos humanos e materiais necessários para sua correta implementação.
2. OBJETIVO
Especificar e estabelecer todos os requisitos técnicos e os limites de fornecimento sob a
modalidade de preço global, baseando-se nas condições apresentadas no edital Gestão de
Resíduos TB 19/23, para o fornecimento na modalidade EPC de uma Planta de Secagem de
Resíduos Sólidos - Lodo Biológico Primário e Secundário, proveniente da estação de
tratamento de efluentes (ETE) da empresa solicitante.
Foram considerados dois possíveis cenários para o tratamento de lodo da planta de Três
Barras:
Cenário 01: secagem de todo o lodo da unidade - sem melhoria na etapa de
adensamento - até 65% de SS para queima em caldeira de biomassa;
Cenário 02: melhoria do desaguamento do lodo biológico e do lodo primário.
Secagem de todo o lodo biológico e de metade do lodo primário, alcançando teor de
sólidos de 65%. Mistura do lodo seco com o lodo primário desaguado resultando em
um teor de sólidos final superior a 50% para queima na caldeira de biomassa.
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Anexo 5 – Proponente 05: Avaliação Potencial para Biogestão – Biogás- Relatório
Técnico (jun. 2019)
Dados: Número da proposta: PTLAB007/19
Amostras
No total foram análises de três testes, sendo eles:
1. Lodo primário + lodo secundário (desaguados)
2. Lodo secundário (± 14%)
3. Lodo primário desaguado (± 28%)
4. Lodo secundário desaguado (± 14%)
5. Lodo secundário sem desaguar (± 1%)
6. Lodo primário sem desaguar (± 4%)
7. Lodo primário (± 4%) + lodo secundário (± 1%) – Sem desaguar
Data da entrada: 08/03/2019
Relatórios emitidos pelo Laboratório: 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805 e 1806.
Observações
- As amostras foram enviadas pela contratante, com as seguintes observações:
Lodo primário (28%) - 0,5 kg e lodo secundário (14%) - 1,5 kg;
Lodo primário (± 4%) 0,5 L + lodo secundário (± 1%) 1,5 L;
Lodo secundário (± 14%) - 1,7 kg + DREGS - 0,3 kg;
Lodo primário sem desaguar (± 4%) – consistência de aproximadamente 4%;
Lodo secundário sem desaguar (± 1%) – consistência de aproximadamente 1%;
Lodo secundário desaguado (± 14%) – consistência de aproximadamente 14%;
Lodo primário desaguado (± 28%) – consistência de aproximadamente 28%;
1. Objetivo
Determinar o Potencial Metanogênico Bioquímico – PMB para três amostras, sendo elas:
Amostra 01: Lodo primário + lodo secundário (desaguados)
Amostra 02: Lodo secundário (± 14%)
Amostra 03: Lodo primário desaguado (± 28%)
Amostra 04: Lodo secundário desaguado (± 14%)
Amostra 05: Lodo secundário sem desaguar (± 1%)
Amostra 06: Lodo primário sem desaguar (± 4%)
Amostra 07: Lodo primário (± 4%) + lodo secundário (± 1%) – Sem desaguar
2. Amostragem
A empresa encaminhou as sete amostras, a fim de determinar por ensaio laboratorial o
potencial de produção de biogás.
As amostras foram incubadas, em triplicata, visando garantir a qualidade do ensaio realizado.
No digestor foi realizado a pesagem da amostra a ser ensaiada, e do inóculo adicionado.
O digestor permaneceu em banho-maria com temperatura que variou de 37,0 (±2,0°C)
durante todo o experimento.
3. Resultados
Os resultados expressos neste relatório são referentes às amostras ensaiadas. Para realização
do ensaio de PMB caracterizou-se a biomassa pelo ensaio de Sólidos Totais, Fixos e Voláteis,
após isto, as amostras seguiram para os ensaios de potencial de produção de biogás. Os
resultados dos ensaios encontram-se descrito na Tabela 1.
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Os resultados foram obtidos por meio de um sistema de biodigestão de bancada em condições
ideais de temperatura e pressão. O potencial real de produção pode variar de 40% – 70% do
potencial máximo considerando a rota tecnológica adotada. Os valores correspondentes a essa
variação são apresentados na Figura 1.

Vale ressaltar que o valor referente aos sólidos voláteis (SV), está diretamente relacionado ao
potencial de produção de biogás. Todas as amostras apresentaram valores acima de 65% de
SV. Apesar da amostra 06 apresentar maior produção de biogás por tonelada de sólido volátil,
a quantidade necessária de para obtenção de 1 kg de sólido volátil desta biomassa, torna a
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utilização da amostra três mais atrativas para o aproveitamento energético do biogás,
conforme demonstrado no Gráfico 02.

A amostra que demonstrou mais concentração de metano (CH4) foi a amostra 05, contudo,
esta apresentou uma baixa produção de biogás. As concentrações de metano nas amostras
estão representadas no Gráfico 03.

O experimento teve duração de 51 dias, e serve de subsídio na determinação do Tempo de
Retenção Hidráulica (TRH) necessário, e na rota tecnológica específica para o resíduo,
visando à degradação da matéria orgânica presente na composição da biomassa analisada.
Nos gráficos abaixo é possível observar a curva de produção de biogás de cada amostragem,
com dados diários. A amostra 01 (Lodo primário + lodo secundário (desaguados)) apresentou
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produção de 258 m³ de biogás/kg.SV-1 (Gráfico 4) ou 35,38 m3 de biogás/tonelada de
resíduo tratado no sistema de biodigestão
A amostra 2 (Lodo secundário (±14%) + DREGS) apresentou produção de 160 m³ de
biogás/kg.SV-1 (Gráfico 5) ou 19,53 m3 de biogás/tonelada de resíduo tratado no sistema de
biodigestão.

A amostra 3 (Lodo primário desaguado (± 28%)) apresentou produção de 375 m³ de
biogás/kg.SV-1 (Gráfico 6) ou 76,84 m3 de biogás/tonelada de resíduo tratado no sistema de
biodigestão.

A amostra 4 (Lodo secundário desaguado (±14%)) apresentou produção de 173 m³ de
biogás/kg.SV-1 (Gráfico 7) ou 17,39 m3 de biogás/tonelada de resíduo tratado no sistema de
biodigestão
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A amostra 5 (Lodo secundário sem desaguar (±1%)) apresentou produção de 241 m³ de
biogás/kg.SV-1 (Gráfico 8) ou 0,84 m3 de biogás/tonelada de resíduo tratado no sistema de
biodigestão.

A amostra 6 (Lodo primário sem desaguar (±4%)) apresentou produção de 726 m³ de
biogás/kg.SV-1 (Gráfico 8) ou 10,91 de biogás/tonelada de resíduo tratado em sistema de
biodigestão.

71

A amostra 7 (Lodo primário (±4%) + Lodo secundário (±1%) - sem desaguar) apresentou
produção de 492 m³ de biogás/kg.SV-1 (Gráfico 9) ou 4,07 m3 de biogás/tonelada de resíduo
tratado em sistema de biodigestão.

4. Conclusão
Apesar do experimento como um todo ter se delongado por 51 dias, as amostras 1, 2, 3, 6 e 7
apresentaram estabilização semelhante, entre 30 e 35 dias. Contudo, as amostras que
continham lodo secundário sem a presença de DREGS demandaram um tempo maior para
estabilização, conforme demonstrado nos gráficos 7 e 8, onde a curva do gráfico apresenta
crescente constante, demonstrando que são materiais de mais difícil degradação. A biomassa
que apresentou resultados mais satisfatórios para a produção de biogás foi à amostra 3 (Lodo
primário desaguado (28%)), apresentando 74% de sólidos voláteis e produção de 76,84 m³ de
biogás/tonelada de resíduo tratado em sistema de biodigestão, seguido pela amostra 1 (Lodo
primário + lodo secundário (desaguados)) e pela amostra 2 (Lodo secundário (14%) +
DREGS), compondo as três melhores biomassas a serem utilizadas para o aproveitamento
energético do biogás, conforme demonstrado na Tabela 2.
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Conforme a Tabela 3 é possível concluir que a produção de biogás da amostra 3 apresentou
um alto potencial de produção de biogás. Quando a comparamos com resíduos comumente
utilizados para a produção de biogás, observamos que a amostra 3 possui potenciais próximos
ao dos dejetos de aves poedeiras e de bovinos, e é ainda superior à produção de biogás obtida
a partir dos dejetos de suínos, confirmando a viabilidade técnica da utilização deste resíduo
para a produção do biogás.

Conforme demonstrado, as amostras 04 e 05 possuem tempo muito longo de estabilização da
matéria orgânica, que pode vir por inviabilizar sua utilização no sistema de biodigestão, ou
demandar rotas tecnológicas avançadas para seu tratamento em sistema de biodigestão.
Destaca-se que embora tenha ocorrido a produção de biogás, a implantação de projetos
baseados nestes resultados pode sofrer alterações de acordo com a rota tecnológica adotada,
sendo recomendada a contratação de assessoria especializada para determinação dos
indicadores de viabilidade e/ou elaboração dos projetos necessários para tratamento de
resíduos e aproveitamento do biogás. Considerando que estes resíduos são produzidos em
grandes quantidades diariamente, uma usina de produção de biogás com grande volume de
tratamento destes resíduos resultará em um potencial maior de produção de biogás, e,
conforme supracitado, um biogás com uma alta concentração de metano (CH4). Desta forma,
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o tratamento deste resíduo, possibilita a transformação de um possível passivo ambiental em
um ativo energético e econômico, permitindo além do tratamento da matéria orgânica
presente no resíduo, a possibilidade de substituição de sua matriz energética atual por meio da
utilização do biogás, fortalecendo a imagem da empresa quanto às suas iniciativas
sustentáveis. Caso o contratante possua interesse na implantação do projeto a partir do
presente parecer poderá ser desenvolvido um estudo de técnica e econômica da utilização
deste resíduo para aplicação energética.
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Anexo 6 – Proponente 06: Secador de Leito Fluidizado
Oferta 282 / 2019 REV00
SECADOR DE LEITO FLUIDIZADO
Fluxograma: 7022CSP Layout: 7024BSP Base: 7027CSP
Resumo da proposta:
• Dados Técnicos
• Escopo de Fornecimento
• Funcionamento e Especificações
• Itens de Responsabilidade do Cliente
Funcionamento e Especificações
A combinação do Secador + Gerador de Calor trouxe para o segmento industrial a
sustentabilidade econômica necessária para implementação de soluções para a valorização de
seus resíduos através do aproveitamento energético. A combustão de lodos é uma alternativa
viável para suprir a necessidade de uma matriz energética para a secagem de todo lodo
produzido, além de constituir-se de uma condição in-site, ou seja, a gestão da secagem e
combustão é integrada com a própria estação, no ambiente do cliente. A secagem térmica dos
lodos industriais com aproveitamento energético é especialmente indicada quando sua
destinação tem custos elevados, há restrições quanto a espaço físico, os volumes são
expressivos e as características físico-químicas são compatíveis do ponto de vista técnicoambiental. Acrescenta-se a estas premissas, o atendimento a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei 12.305/2010). Neste sentido, a combinação do secador de lodos e o Gerador de
calor é apresentada como uma solução sustentável e ambientalmente correta para o tratamento
térmico dos lodos das fábricas de papel e celulose.
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Anexo 7 – Escopo para Consultoria: Processo de Gerenciamento de Resíduos
Especificação-Escopo Básico de Serviço de Engenharia Solução para Gestão de Resíduos
Solicitante Fábrica de Papel
Jun./2019

(rev 6)

Objeto a ser contratado:

Responsabilidade – PROPONENTE
Estudo de Viabilidade de Queima de Lodo:
Elaboração de estudo de viabilidade de queima de lodo (primário/secundário) em conjunto
com a biomassa na nova caldeira de força e na caldeira existente da SOLICITANTE, bem
como estudo de viabilidade de utilização de outras tecnologias compartilhadas para secagem,
queima de lodo (primário/secundário) e geração de vapor, como sistemas tipo fornalha,
incinerador, gaseificador ou outros sistemas combinados. Considerar:
- A empresa está em processo de expansão fabril e apresenta atualmente uma central de
tratamento e reciclagem de resíduos que considera como principal processo a produção de
substrato a partir de lodo compostado, e resíduos inorgânicos para produção de corretivos de
solo. Atualmente há um passivo de material nos pátios sem saídas ou comercialização.
- com o projeto de expansão e startup a 1900 t/dia de papel, a geração prevista de lodo
desaguado ficará na ordem de 7.200 t/mês (5.200 t/mês de secundário e 2.000t/mês de
primário).
- dado que a expansão já entra em operação em 2020, e o processo de investimento e
licenciamento para tratamento dos resíduos ainda não foi abordado, é interesse de a empresa
definir sobre a gestão de tratamento de resíduos considerando as alternativas deste escopo
geral para melhor solução do gerenciamento de resíduos.
- o sistema de biodigestão de lodo é conceitual, baseado em proposta técnica de empresa
especializada da região de Curitiba/PR, e nos laudos de análises metanogênicas já finalizados
pela proponente 05. Os resultados contemplam resultados positivos para o lodo primário
desaguado e mistura de lodo primário + lodo secundário desaguados.
- A Solicitante fornecerá informações de poder calorífico e teores de umidade dos lodos
primário e secundário.
- A necessidade de cascas e mix de lodo com a biomassa deve ser apontada, bem como área
necessária para instalação do sistema.
- Garantir a avaliação do impacto ambiental deste processo, condições limitantes para sua
execução e riscos envolvidos na solução, principalmente relacionados à possível corrosão de
tubos ou outras partes da caldeira e consequente redução de vida útil do equipamento.
- Os custos envolvidos também devem ser estimados, CAPEX com a solução proposta e
tempo de implementação, estimativa de parâmetros de utilidades, dados básicos de consumos
com impacto operacional e principalmente avaliação macro quanto ao balanço de energia de
secagem/queima, envolvendo principalmente e onde exequível:
1.
Potência instalada de novos equipamentos;
2.
Consumo esperado de água para equipamentos diversos dos novos sistemas, tais como
trocadores de calor, condensadores ou outros;
3.
Quantitativo de energia necessária de fonte alternativa, caso requerido para secagem
de lodo. O saldo de energia de secagem é positivo ou negativo?
4.
Quantitativo de aumento de consumo de biomassa para caldeira ou fonte alternativa?
5.
Qual umidade ótima para a mistura com a biomassa;
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6.
7.
8.
9.
10.

Quantitativos esperados para geração de cinza na caldeira de biomassa, considerandose a queima de lodo;
Quantitativo de horas/máquina para alimentação de lodo a biomassa;
Quantitativo de horas/transporte ou logística para alimentação do lodo no galpão de
biomassa ou silo da caldeira;
Quantitativo de vapor não gerado devido à operação da caldeira com a alimentação de
lodo junto à biomassa;
Quantitativo de vapor ou outra energia gerada com a tecnologia adotada para secagem
ou queima de lodo.
‒ Considerar na proposta a alternativa de custos de consultoria com e
sem o desenvolvimento dos parâmetros operacionais e de utilidades,
definidos acima. (Informar preços separados na sua proposta para cada
cenário com e sem desenvolvimento).

Pacotes requeridos:
Deve avaliar a viabilidade para a solução de queima de resíduo lodo
(primário/secundário) em conjunto com a biomassa em Caldeira a ser instalada (CF#4)
ou caldeira atual (CF#3). Considerar realidades em plantas de celulose e papel no
Brasil, restrições técnicas quanto a teores de umidade na queima e de sistema de
precipitadores eletrostáticos, garantias quanto a não geração de dioxinas na emissão
atmosférica, e layout aplicável à planta de Três Barras, incluindo logística interna para
alimentação do lodo em mistura com a biomassa no Pátio de Madeiras. Considerar
análise técnica e estimativa de investimentos para a Biodigestão de Lodo da ETE, já
que as análises metanogênicas demonstram-se positivas, incluindo sistema de secagem
do lodo antes da mistura com biomassa. Resultado é um projeto conceitual/básico e
benchmarking da viabilidade de queima de lodo, considerando os itens relacionados a
seguir: ‒ Premissas, ‒ Critério de projeto, ‒ Memorial descritivo ‒ Estimativa de
investimento com Grau de Precisão da ordem de ± 30%.
Estudo de viabilidade de utilização de outra tecnologia compartilhada para secagem ou
queima de lodo (primário/secundário) em sistema tipo fornalha, com secagem com
aproveitamento de gases e geração de calor, com intenção de geração de vapor para o
processo, considerando os itens relacionados a seguir: ‒ Premissas, ‒ Critério de
projeto, ‒ Memorial descritivo ‒ Estimativa de investimento com Grau de Precisão da
ordem de ± 30%.
Em paralelo ou em apoio enquanto as soluções acima não são viáveis ou não estejam
disponíveis operacionalmente na planta fabril de TB, PROPONENTE deve preparar uma
análise técnica para a alternativa de:
Implantação de novo Aterro Classe II, na área fabril. Considerar a elaboração de
Engenharia conceitual, layouts básicos e modelo, com volumes e custos a partir de
2021, para uma nova célula a ser instalada em área pré-designada. Desenvolver estudo
conceitual e estudo de viabilidade de um novo aterro com vida útil de 5 anos. Aterro
para lodo primário, lodo secundário e eventualmente, dependendo da transição para
nova tecnologia, também disposição de cinza, dregs e grits. Este projeto deve
contemplar: - Premissas, ‒ Critério de projeto, ‒ Memorial descritivo, ‒ Estimativa de
investimento com Grau de Precisão de ± 30%.
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Devem-se considerar informações técnicas geradas através de sondagens
geotécnicas e testes de permeabilidade do solo a serem fornecidas pela Solicitante,
em cerca de 30 dias depois de pedido de compra ser emitido.

E, para garantir o startup pós-expansão, onde haverá um aumento significativo da geração de
resíduos de lama de cal, Dregs e grits, por um maior make-up de cal virgem no forno de cal
FC#2, está previsto uma ampliação da Central em cerca de 3,1 ha de área para recebimento e
processamento. Assim, PROPONENTE deve incluir no escopo:
Engenharia Básica para nova área da lama de cal (TBEP), denominada Fase 1 de
expansão da Central de Resíduos: confirmação de dimensionamento e projeção de
área estimada em 3,1ha (2,8ha de pátio aberto + 0,28ha de galpão coberto); elaboração
de projeto de engenharia básica de pátio aberto de 2,8 ha + 2.800m² de galpão coberto
para corretivos (lama de cal/Dregs/grits e cinzas) – incluir Terraplanagem, Drenagem
+ Elevatória (avaliar Nível) – LAMA DE CAL + DREGS+ GRITS + CINZAS da
CF#4, Construir Galpão de 2.800 m² (0,28 hectare) – Fundações, Cobertura com Pé
Direito de 7,0m, Drenagem + Elevatória (avaliar Nível) – adjacente a Área Aberta.
Este projeto também deverá incluir os serviços de terraplenagem, sistema de drenagem
de águas pluviais e residuais e elevatória, contemplando no todo: ‒ Premissas, ‒
Especificação técnica para cotação dos serviços de sondagens e planialtimétrico e
cadastral, ‒ Critério de projeto, ‒ Memorial descritivo, ‒ Memorial de cálculo, ‒
Planta, cortes e detalhes, ‒ Considerar a alternativa de custos de consultoria para o
desenvolvimento desta engenharia básica com Estimativa de investimento com Grau
de Precisão de ± 10 e +-20% (informar preços separados na sua proposta para cada
percentual de atendimento).
Devem-se considerar informações técnicas geradas através de sondagens
geotécnicas e testes de permeabilidade do solo a serem fornecidas pela Solicitante,
em cerca de 30 dias depois de pedido de compra ser emitido.







O Projeto de engenharia básica deve abranger todas as informações requeridas para
o licenciamento ambiental (LAP / LAI), e deve gerar também as especificações
técnicas para obtenção de propostas de construção, considerando itens abaixo:
PÁTIO ABERTO À SER CONSTRUÍDO:
Gerar Especificações de técnicas e serviços necessários para Terraplanagem,
compactação de solo e nivelamentos necessário, de acordo com o solo existente;
Sistema de Drenagem de águas pluviais e residuais, planta com dutos de drenagens
necessários, localização e dimensionamento do sistema de drenagem;
Gerar Especificação técnica para cotação dos serviços de sondagens e planialtimétrico
e cadastral necessárias para a área;
Memorial Descritivo;
Planta, Cortes, Detalhes.

GALPÃO COM COBERTURA:
 Construção de um barracão de 2800 m² (ou menor, desde que justificado pela
PROPONENTE conforme estratégia de operação da Central a ser ratificada). Prédio
sem paredes, com instalações elétricas de iluminação, tomadas e aterramento,
adjacente a área aberta;
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Neste projeto estão previstos os serviços de projeto civil e projeto elétrico. Tipo:
Estrutura pré-fabricada. Área: 2800m². Cobertura: estruturas metálicas galvanizadas;
Gerar Especificações de técnicas e serviços necessários para regularização do solo,
terraplanagem de acordo com o solo existente, avaliação de nível, compactação do
solo para piso, execução da fundação;
Construção de piso em concreto armado (NBR6118) considerando carga de 2
toneladas/m².
Planta com especificação do sistema de drenagem e dimensionamento que inclui dutos
para sistema de drenagem da cobertura e para acessos ao galpão;
Gerar Especificação de técnicas e serviços necessários para implementação do sistema
de drenagem de águas pluviais e residuais;
Fabricação e montagem de estrutura metálica da cobertura;
Montagem e fornecimento da infraestrutura e painel elétrico para iluminação e
tomadas (dependendo do local de onde a alimentação será derivada, o
encaminhamento deve ser estudado, se envelope, aéreo, etc.).
Cobertura com Pé Direito Livre de 7,0 m. Considerar telhas metálicas com espessura
mínima de 0,7mm trapezoidal TP40, a fim de não ser necessária à instalação de
captores;
Instalação do SPDA do barracão instalado com cabo em descida de cada coluna
ligando a estrutura metálica à malha de aterramento. O dimensionamento do SPDA
deve ser de acordo com a NBR 5419;
Gerar Especificação para sistema de prevenção de incêndio (na área atualmente não há
fornecimento de água direto da Fábrica);
Gerar Especificação técnica para cotação dos serviços de sondagens e planialtimétrico
e cadastral necessárias para a área;
Memorial Descritivo;
Planta, Cortes, Detalhes.

Por fim, considerando de que a Solicitante estará avaliando em paralelo a viabilidade de
ampliação total da Central de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Sólidos, com a
elaboração de projeto básico de engenharia com outras empresas, a PROPONENTE deve
também incluir em sua proposta:
1.

Avaliação técnica comparativa das Propostas Técnico/comerciais das
empresas especializadas para ampliação total da Central de Resíduos e
para queima de lodo em caldeira:
Realizar uma análise técnica, comparativa e conclusiva das tecnologias e operações
definidas nas propostas técnicas e comerciais referente à ampliação total da Central
de Resíduos a serem apresentadas pelas empresas proponentes 1,2 e 3.
Estas empresas especializadas comporão proposta para realização de Projeto
conceitual e de engenharia básica para nova Central de Tratamento e Reciclagem
de Resíduos, e os cenários que serão abordados são:

Cenário principal - Projeto conceitual e de engenharia básica para nova Central de
Tratamento e Reciclagem de Resíduos, considerando a instalação de Fase 2 de projeto para
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resíduos considerados como Corretivos (LC/D/G + Cinza) e também o processo de
compostagem aeróbia para o resíduo lodo da ETE.
Nota 1: a área disponível para expansão da Central de Resíduos é de 14,18ha estando contígua
à atual área em operação, conforme croquis em anexo;
Nota 2: a Fase 1 de projeto sob responsabilidade Solicitante considera a instalação de pátio
aberto e galpão coberto com total de 3,1ha o qual deve ser computado como área útil dentro
do projeto básico proponente 2;
Nota 3: segundo cenário - projeto básico onde somente constarão os resíduos de Corretivos
(LC/D/G + Cinza), e o lodo estará sendo destinado para Aterro Classe II próprio da
Solicitante ou para queima em conjunto com a biomassa em caldeira.
Nota 4: o projeto básico das duas empresas especializadas vai considerar as medidas e
procedimentos da fase de transição das pilhas de materiais em processamento nos pátios até
instalação de novos pátios ou mudança de processo, como destinação em aterro classe II ou
queima de lodo em caldeira.
Realizar uma análise técnica, comparativa e conclusiva de tecnologias definidas
nas propostas técnicas e comerciais referente à queima de lodo em caldeira a serem
apresentadas pelas empresas proponente 4 e proponente 3.
Estas empresas especializadas comporão proposta para realização de Projeto
conceitual e de engenharia básica para tecnologias de queima de lodo do
tratamento de efluentes em caldeira de biomassa ou sistema combinado de
tratamento térmico.

Relatório técnico de estratégia da Gestão de Resíduos: com base nas entregas
previstas nos itens 1.1 a 1.4 deste Escopo, elaborar e apresentar um relatório técnico
conclusivo contemplando a estratégia da gestão dos resíduos sólidos industriais da
planta de Três Barras, considerando as alternativas de tecnologias avaliadas, os
cenários nas diferentes fases de implantação das alternativas, o cronograma da obra de
expansão e a transição de tecnologia para operação da Central de Resíduos. Deve ser
considerada uma apresentação in loco dos resultados obtidos e das principais
conclusões e recomendações.
A PROPONENTE também deve abordar recomendações quanto aos riscos
ambientais, formação de passivos ou corresponsabilidades envolvidas com cada
solução de gestão de resíduos e para a estratégia como um todo.
Cronograma deste serviço e de implantação de Solução para a Gestão de Resíduos:

11.

CONTRATADA: apresentar Proposta Técnico/Comercial para este Serviço de
Engenharia (PRAZO: 28 de junho /2019)

12.

WRK: avaliar Proposta Técnico/Comercial da CONTRATADA, para possível
contratação e assinatura de Contrato entre as partes (PRAZO: 01 de julho /2019)
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13.

CONTRATADA: realizar estudos definidos neste escopo de serviço e entrega de
relatório técnico conclusivo (PRAZO: jul. /2019 a out. / 2019)

Etapas seguintes previamente definidas e dependentes das soluções aprovadas:
14.

CONTRATADA: apresentar proposta Técnico/comercial para Engenharia
Detalhada & Execução de Solução de Gestão de Resíduos (PRAZO: nov. /2019).

15.

WRK: caso definido por prosseguir com instalação de Ampliação na área da Central
de Resíduos, e com base no Projeto Conceitual e de Engenharia Básica, obter o
Licenciamento Prévio e de Instalação da área da futura Central de Reciclagem
Licenciamento – Fase 01 + Fase 02 (PRAZO: out /2019 a mai. / 2020)

16.

CONTRATADA: caso contratado, suportar o setor ambiental da Solicitante para
auxiliar no licenciamento ambiental junto ao IMA-SC (PRAZO: out. /2019 a mai. /
2020)

17.

WRK: contratação de Fase 01 (Pátio aberto e galpão coberto para LC/D/G),
Engenharia Detalhada & Execução (PRAZO: nov. /2019 a jan. /2021).

18.

WRK: Contratação e Execução Fase 02 – Nova Central de Resíduos, a confirmar
conforme cronograma após Estudo da CONTRATADA (até out/2019) e etapa de
Licenciamento ambiental (PRAZO “prévio”: jun. /2020 a mar. /2021).

Premissas, Custos
Técnico/Comercial:

e

Cronograma

de

Desembolso

a

constar

na

Proposta

- Considerar uma reunião de kick-off e de apresentação do Relatório Técnico Conclusivo
em Três Barras.
- A CONTRATADA deverá apresentar Relatórios mensais, com descrição e gráfico de
avanço das atividades.
- Custos com deslocamentos, hospedagens, veículo de apoio e equipamentos ou materiais
de campo por conta da CONTRATADA.
- Estipular na proposta técnico/comercial as horas de consultoria e custos de
desenvolvimento para cada alternativa individual de solução para a Gestão de Resíduos
Sólidos.
- Apresentação de cronograma de desembolso, conforme cronograma de execução e de
entregas de atividades.

