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Agradecimentos 
  

  
Com esse capítulo, esperamos estar colaborando para um maior entendimento 

acerca de realidades e potencialidades que a biotecnologia oferece no tratamento 

de resíduos industriais, convertendo-os em produtos para uso interno nas empresas 

ou para comercialização a outros mercados.  

 

 

          Esse capítulo tem a missão de dar continuidade aos nossos 

textos sobre aplicações da biotecnologia no setor de celulose e papel, 

mais uma vez em temas ambientais. Escolhemos como base de 

avaliações para esse segundo capítulo de fundo ambiental alguns 

processos biotecnológicos englobando duas excepcionais 

oportunidades que as empresas do setor de base florestal poderiam 

aproveitar em suas operações. Através da compostagem de alguns 

dos resíduos orgânicos e pela digestão controlada de biomassas 

residuais, torna-se possível tanto se reduzir a geração de massa seca 

de resíduos a dispor como também de obter valiosos e interessantes 

biocombustíveis e biomateriais para uso interno ou para 

comercialização externa. 

 

         Existe muita literatura sobre esses temas, englobando artigos, 

palestras, apostilas e aulas de professores de universidades que as 

disponibilizam em seus websites.  Frente a essa diversidade enorme 

de informações tecnológicas, optei por compor um capítulo de 
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conceitos fundamentais amplos, oferecendo a vocês algo simples, 

versátil, prático e mais que tudo - didático.  

 

          Evidentemente, não se trata de um texto para aqueles que são 

doutores no assunto. Nosso objetivo é exatamente outro – que 

estudantes, professores, políticos, administradores, legisladores, 

financistas, agricultores, jornalistas, etc., enfim, as chamadas partes 

interessadas da sociedade, possam conhecer mais sobre os processos 

de compostagem para produção de fertilizantes agrícolas e de 

digestão anaeróbica de biomassas para produção de biogás. Essas 

duas tecnologias mostram intima integração aos conceitos das 

sonhadas biorrefinarias, as quais podem trazer ao setor de base 

florestal um aumento da sua competitividade e da sua ecoeficiência. 

 

          Quero principalmente agradecer a alguns autores que têm 
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esse capítulo. Graças a eles, tanto eu como vocês, poderemos 
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Aplicações da Biotecnologia em Processos Ambientais da 

Fabricação de Celulose Kraft e de Papel de Eucalipto:  

 

Compostagem de Resíduos e Geração de Biogás 

 

 

CONTEÚDO DO CAPÍTULO 

 

 
A biotecnologia vai aos poucos conquistando espaço em etapas vitais nos processos 

ambientais da fabricação de celulose e papel  

 

 

 
– REVENDO CONCEITOS SOBRE A BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL 

 

– ECOEFICIÊNCIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E GESTÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS  
 

– A VISÃO DE FUTURO DO SETOR DE CELULOSE E PAPEL INCLUI 

AS BIORREFINARIAS E AS BIOTECNOLOGIAS 

 

– AGREGAÇÃO DE VALOR A RESÍDUOS ORGÂNICOS 
INDUSTRIAIS 

 

– COMPOSTAGEM DE LODOS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

– COMPOSTAGEM DA CASCA DE EUCALIPTO 
 

– USO AGRÍCOLA E FLORESTAL PARA OS COMPOSTOS DE 

RESÍDUOS  
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– A DIGESTÃO ANAERÓBICA COMO FERRAMENTA 

BIOTECNOLÓGICA PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS 
 

– BIODIGESTORES ANAERÓBICOS 

 

– PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE BIOGÁS E DE BIOHIDROGÊNIO 
OBTIDOS POR PROCESSOS ANAERÓBICOS 

 

– CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
– REFERÊNCIAS DA LITERATURA E SUGESTÕES PARA LEITURA 

 

 

 
A fabricação de celulose e papel evolui em suas tecnologias e os processos 

biotecnológicos poderão estar cada vez mais presentes – em especial em aspectos 
relacionados à preservação e controle ambiental. 

 

========================================== 
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Aplicações da Biotecnologia em Processos Ambientais da 

Fabricação de Celulose Kraft e de Papel de Eucalipto:  

 

Compostagem de Resíduos e Geração de Biogás 

 

 

 
 

 

 
REVENDO CONCEITOS SOBRE BIOTECNOLOGIA 

AMBIENTAL 

 

 
          A biotecnologia ambiental nada mais é do que a aplicação de 

técnicas biotecnológicas para resolver, prevenir, mitigar ou monitorar 

problemas de contaminação ambiental. Na área industrial do setor de 

celulose e papel ela é, com certeza, o tipo de biotecnologia com 
maior número de utilizações implementadas, atualmente. 

          Basicamente, a biotecnologia ambiental se apoia no uso de 

enzimas, microrganismos e até mesmo de organismos superiores 

para aplicações em: 

 

 Tratamento de poluentes, para descontaminação aérea, hídrica 

ou de resíduos sólidos; 
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 Geração de biocombustíveis sólidos ou gasosos (péletes e 

briquetes, biogás, biohidrogênio); 

 

 Identificação de problemas de toxicidade ambiental; 

 

 Conversão ou passivação de produtos tóxicos ou perigosos; 

 

 Conversão de resíduos poluentes em produtos úteis à sociedade 

(Exemplos: compostagem de resíduos sólidos, digestão 

anaeróbica de material orgânico para produção de biogás, 

etc.); 

 

 Remediação de situações ambientais críticas; 

 

 Biomonitoramento ambiental; etc. 

 

  

          Todos os processos da biotecnologia ambiental sempre se 

apoiam em alguns fundamentos básicos, quais sejam: 
 

o Correta identificação do tipo de poluente ou resíduo a ser 

tratado, a sua concentração e a sua biodegradabilidade; 

 

o Identificação de agentes biológicos que serão incumbidos de 

biodegradar o poluente de forma segura, eficiente e 

permanente (microrganismos, enzimas, plantas, consórcio de 

organismos, etc.); 

 

o Identificação das condições ideais para que o tratamento seja 

seguro, efetivo e eficiente; 

 

o Avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos desse 

tratamento; 

 

o Mensurar os custos operacionais e de investimentos associados 
a essa aplicação biotecnológica; 

 

o Comparar com outros tipos de tratamento ou tecnologias 

capazes de realizar o mesmo tipo de conversão; 
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o Identificar as periculosidades envolvidas para trabalhadores, 

comunidades e meio ambiente. 

 

         Diversas biotecnologias ambientais já estão sendo praticadas 

rotineiramente pelo setor de celulose e papel em suas áreas 

industriais: 

 

 Tratamento aeróbico de efluentes por processos como lodos 

ativados, lagoas aeradas, etc.; 

 

 Tratamento anaeróbico de efluentes e de resíduos sólidos; 

 

 Tratamento de contaminantes gasosos (biofilmes); 

 

 Compostagem aeróbica de resíduos sólidos; 

 

 Compostagem anaeróbica de resíduos sólidos para geração de 

biofertilizante e biogás de forma simultânea; 

 

 Utilização de enzimas específicas para destruição de poluentes 

de difícil degradabilidade; 

 

 Utilização de plantas para tratamento de efluentes (tratamentos 

por leitos cultivados ou “wetlands”, fitorremediação, etc.); 

 

 Biorremediação de solos contaminados; 

 

 Reabilitação de áreas degradadas por poluentes, extração de 

minérios, etc.; 

 

 Avaliação de ecotoxicidade e de impactos ambientais; etc. 

 

          A biotecnologia ambiental não é algo recente no setor. Antes 

mesmo dela se converter em um ramo virtuoso e promissor da 
biotecnologia já existiam práticas ambientais adotadas pelo setor, 

mesmo que de forma primitiva. É o caso das antigas e enormes 

lagoas de polimento usadas para melhoria da qualidade de efluentes 
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industriais, que recebiam nas fábricas quando muito um tratamento 

primário para remoção de alguma quantidade de sólidos suspensos.  

 

          Felizmente, a temática ambiental evoluiu muito no setor de 
celulose e papel, em especial com a adoção de diversos tipos de 

processos biotecnológicos. A grande vantagem da biotecnologia é que 

os organismos utilizados para a conversão dos contaminantes exigem 

apenas condições adequadas para viverem bem e alguns aditivos 
para sua nutrição (nutrientes como nitrogênio e fósforo). Eles não 

recebem salários e a principal fonte de alimentos oferecida para eles 

é a própria carga poluente que terão a missão de eliminar ou 

minimizar. Mesmo assim, os custos dessas biotecnologias não são 
pequenos, apesar de bastante compatíveis com as ansiedades do 

setor, pela excelente relação benefício/custo. 

 

          Graças às efetividades e rendimentos excepcionais desses 
processos, além da grande segurança ambiental e de saúde 

ocupacional que oferecem, as biotecnologias ambientais no setor de 

celulose e papel mostram ainda enormes potenciais para crescimento 

em curto e médio prazo. 

 

 

Compostando resíduos sólidos orgânicos 

 

======================================== 
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ECOEFICIÊNCIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E GESTÃO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 

 

 

 
 

          Matéria, também conhecida como Massa, e Energia, às 

vezes referida como Força, constituem-se em recursos naturais 

altamente utilizados pelo ser humano. Nossas fábricas estão sempre 

a converter matérias-primas em produtos e para isso precisam 
utilizar energia. Matéria e Energia são coisas intimamente 

relacionadas. As Leis da Física enunciam isso claramente. Muita 

energia está presente na forma potencial e primária em materiais 

conhecidos como combustíveis. Ao se queimar um combustível, ele 
libera pela primeira vez uma energia com certo nível de rendimento e 

eficiência. Cabe ao usuário fazer o melhor uso dessa energia liberada, 

procurando otimizar os rendimentos, tanto no processo de liberação, 

como de utilização. Quando um combustível libera pela primeira vez 
sua energia potencial para uso, essa energia é a que tem maior 

capacidade de gerar trabalho. Por essa razão, é considerada a 

energia de melhor qualidade, a mais nobre. Isso porque a energia 

nunca é aniquilada ou se acaba, ela apenas vai-se transformando. A 

cada transformação, ela perde qualidade, ou seja, passa a gerar 
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menos trabalho. Essas duas simples e importantes coisas constituem-

se nas leis básicas da termodinâmica. A primeira é a Lei de 

Conservação da Energia, que diz que a energia não pode ser criada 

ou destruída, apenas transformada. É também conhecida como a 
Primeira Lei da Termodinâmica. Por outro lado, a Segunda Lei 

da Termodinâmica enuncia exatamente o que já comentamos: e 

energia sempre se degrada de formas mais nobres (de melhor 

qualidade) para formas de menor qualidade. A sua qualidade está 
associada à capacidade de gerar trabalho útil. 

          Todo e qualquer fenômeno que ocorre na Natureza (e por 

consequência, em nossas fábricas) necessita de energia para 

acontecer. A simples movimentação de uma folha de papel de um 
lugar para o outro exige energia ou trabalho para acontecer. Enfim, 

usar energia faz parte da Vida. 

          Nas nossas fábricas de celulose e de papel, as formas mais 

comuns de energia são: energia térmica, eletricidade, força motriz e 
energia eletroquímica. Elas garantem a conversão de nossas 

matérias-primas em celulose e depois em papel. Todas as fábricas 

necessitam de matérias-primas a serem convertidas. São formas de 

matéria ou massa, expressas como insumos vitais: madeira, água, 

gases, produtos químicos, combustíveis, etc. Todos exigiram energia 
para serem produzidos e demandarão mais energia para serem 

convertidos. 

          Da mesma forma que a Energia, a Matéria também não pode 

ser aniquilada ou criada, apenas transformada. Essa também é uma 
lei importante da Física, conhecida como Lei da Conservação das 

Massas (ou Lei de Lavoisier). Significa em resumo, que toda massa 

que entra em um sistema, caso não se acumular nele, deverá sair, na 

mesma forma ou em formas modificadas. 

          Essas leis simples são muitíssimo importantes, pois elas regem 

nossas fábricas, lares e nossas atividades diárias. 

          Toda vez que usamos alguma coisa, ou transformamos algo, 

temos rendimentos variáveis para essas operações. Por exemplo, ao 

usar um combustível, nunca conseguimos aproveitar toda a energia 
que ele dispõe potencialmente em suas moléculas. Para liberar essa 

energia pela combustão, teremos certo rendimento ou eficiência. Em 

uma caldeira de força por cogeração, transformamos inicialmente a 

energia de combustíveis em vapor, uma forma de energia que temos 
maiores controles e facilidades de manusear. Os rendimentos das 

caldeiras podem ser baixos ou altos, em função da idade tecnológica 

e do tipo de combustível sendo queimado. Uma caldeira de 

recuperação do processo kraft possui rendimentos térmicos que 
variam de 60 a 90% ao queimar o combustível licor preto 

concentrado produzido no processo. Já uma caldeira de biomassa, de 

óleo combustível ou de gás natural pode ter rendimentos variando 
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entre 75 a 93%. De uma ou de outra maneira, sempre estaremos 

perdendo energia na geração de calor (ou vapor): pelos gases de 

combustão, pela irradiação da caldeira, pela pré-secagem dos 

combustíveis, pela má combustão, etc.  

          A seguir, o vapor superaquecido produzido nessas caldeiras 

deverá ser usado para produção de eletricidade e de vapores de 

menores pressões (vapores de média e baixa pressão). Essas novas 

conversões geram novos desperdícios de energia e outros 
rendimentos. Logo, sempre existem perdas quando convertemos uma 

forma de energia em outra. Quantas mais vezes transformarmos a 

energia, mais nós agregamos perdas ao nosso processo industrial.  

Ao gerar eletricidade, os turbo-geradores apresentam perdas e ao se 
transmitir essa eletricidade, também existem perdas significativas. Já 

no lado do usuário, um motor acionado que se vale dessa energia a 

ele fornecida também tem perdas importantes ao transformar a 

eletricidade em força motriz em seu eixo. Finalmente, um 
equipamento movido por esse motor, por exemplo, um picador de 

toras a cavacos, também tem seu rendimento de conversão e de 

eficiência de utilização da força motriz recebida. Resulta então uma 

longa fieira de perdas e rendimentos. 

          O resultado final de tudo isso é que usamos muito pouca da 
energia contida primariamente nos combustíveis. No caso da 

eletricidade gerada em termelétricas sem cogeração (com 

condensação do vapor), o consumo útil no ponto final de uso pode 

ser tão baixo como 25 - 30% da energia primária oferecida pelo 
combustível. Difícil de aceitar isso, não é mesmo? 

          As perdas em matéria também são grandes nos processos. 

Perdemos matéria ao colher a floresta, ao picar a madeira, ao 

converter a mesma em celulose e depois ao fabricar o papel. As 
perdas ocorrem na forma de toras desperdiçadas na floresta, 

serragem na produção dos cavacos, fibras perdidas nos efluentes, 

matéria orgânica como DQO (Demanda Química de Oxigênio) nos 

efluentes e nos lodos, refugos gerados na fabricação do papel, cascas 

sujas recolhidas na lavagem de toras, etc. Em cada situação, 
perdemos massa e energia que foram usadas nas conversões. 

          Como é impossível se aniquilar a matéria e a energia, tudo o 

que foi transferido e usado desses insumos e que não foi 

necessariamente convertido em produtos, terá sido desperdiçado em 
novas formas de matéria e energia.  Terminam gerando os 

famigerados Resíduos.  A Natureza tenta reincorporar esses resíduos 

de volta, ciclando-os naturalmente. Na maioria das operações 

industriais, a Natureza espera que a ajudemos, fazendo algo para 
acelerar esse efeito depurador. Para fazer esse papel depurador nos 

valemos de processos de tratamento de efluentes, compostagem de 

resíduos sólidos, queima de gases poluentes, etc. Quando não há 
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equilíbrio entre consumo, geração e reciclagem nós poderemos ter 

sérias degradações ambientais. 

          Como não existem processos com rendimentos de 100%, 

sempre teremos algum resíduo a processar. Esses resíduos 
podem ser de matéria ou de energia. Os resíduos de energia em geral 

se manifestam na forma de calor (temperatura), ondas sonoras ou 

ondas luminosas. Já os resíduos de matéria são conhecidos como: 

lixos, lodos, lamas, efluentes, resíduos sólidos, poluentes aéreos, etc. 

          A Vida se constitui basicamente de Matéria e de Energia. 

Nossas fábricas de celulose e papel também. Nossas fábricas podem 

usar de forma melhor ou pior tanto as matérias como as energias 

compradas. As eficiências de utilização das mesmas vão depender 
muito das tecnologias que as fábricas dispõem, da continuidade e 

eficiência operacional e da competência e comprometimento de quem 

as opera e gerencia. Quando uma fábrica tem baixa eficiência no uso 

das matérias-primas, ela terá baixos rendimentos nos processos e 
resultará em menos produtos finais prontos e convertidos. Terá, 

portanto maior geração de resíduos, maior poluição e maior consumo 

de materiais e de energia. E custos unitários mais altos também! 

          Cada fábrica consiste em um processo tecnológico único, 

resultante de tecnologias que vão sendo agregadas ou modificadas. 
Fábricas mais antigas, que vão crescendo e se modernizando com o 

tempo, possuem tecnologias de diferentes idades e rendimentos. Em 

geral, são agregados tecnológicos mais complexos e menos eficientes 

do que as fábricas estado-da-arte, construídas com altas escalas de 
produção e com simplificações processuais importantes.  

          É muito importante se reconhecer que cada processo 

tecnológico possui limites de eficiência em conversão de matéria e 

uso de energia. Não conseguiremos em equipamentos antigos, só 
através de trabalhos em melhoria contínua e por motivação dos 

operadores, atingir níveis de rendimentos obtidos em equipamentos 

muito mais modernos, de idades tecnológicas recentes e com maiores 

escalas de produção – e também operados com competência e 

respeito. A cada modernização tecnológica são incorporados níveis 
melhores de eficiências no uso da energia e das matérias-primas. 

Evidentemente, isso não deve ser um fator desmotivador aos que 

possuem fábricas mais antigas e de idades tecnológicas mais 

avançadas. Pelo contrário, deve ser um estímulo aos que operam 
essas máquinas para fazer isso com a maior eficiência possível para 

tentar aumentar a sobreviva das mesmas na difícil tarefa de 

competição com as fábricas mais modernas que fazem o mesmo tipo 

de produto.  

          A avaliação da eficiência de uso das matérias-primas e da 

energia costuma ser feita com base em alguns indicadores. Os mais 

comuns são os consumos específicos por unidade de produto e os 
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rendimentos de cada operação ou unidade industrial. Por exemplo: o 

rendimento de conversão da madeira em celulose é uma forma de 

mostrar a nossa eficiência em converter a matéria-prima (madeira) 

em produto (celulose). Esse mesmo rendimento poder ser mostrado 
de outras maneiras, englobando índices relacionados à matéria-prima 

madeira (sua densidade básica), como por exemplo, o consumo 

específico de madeira em metros cúbicos de madeira por tonelada 

seca ao ar de celulose. 

          Os consumos específicos de energia também costumam ser 

medidos nas fábricas e em geral apresentados em unidades 

diferentes, conforme estejamos falando em energia elétrica (kWh/t; 

MWh/t) ou energia térmica (Gcal/t; GJ/t). Também são comuns os 
rendimentos ou eficiências percentuais de aproveitamento da energia.  

          O termo Eficiência está associado ao bom uso dos insumos 

(massa e energia) - em resultar em mais produtos com mesma 

quantidade de insumos. Ou em usar menos insumos para mesma 
quantidade de produtos. 

          Acontece que, como na Natureza a Matéria e a Energia são 

fortemente interconectadas, nas nossas fábricas isso ocorre também. 

Quando fazemos bom e eficiente uso das matérias-primas, com 

baixos desperdícios de madeira, fibras, água, etc.; também 
melhoramos os indicadores de energia. Isso porque estaremos 

desperdiçando menos energia que em geral é agregada 

inadequadamente na conversão de insumos a resíduos e depois a 

energia necessária para tratar esses resíduos. Ao mesmo tempo, 
aumentamos nossa produção, pois desperdiçamos menos materiais e 

fomos mais eficientes no uso da energia.  

          Fica, portanto muito claro a todos, assim espero, “que 

qualquer programa de melhoria do uso da energia não pode estar 
dissociado de programas globais de ecoeficiência nas empresas, 

envolvendo racionalização não apenas no uso da energia, mas da 

matéria também”. É muito importante esse conceito, pois é a base do 

entendimento da Ecoeficiência Energética.  

          Vamos dar mais um exemplo muito simples. Nossas fábricas 
de celulose e papel geram enormes quantidades de Resíduos 

Orgânicos e Minerais. Esses resíduos são muito perversos, eles 

consomem energia e matéria-prima para serem gerados, e depois, 

para serem manuseados e convertidos em sua destinação final 
necessita-se de mais energia e também se geram resíduos 

secundários, que são os resíduos gerados pelos resíduos. Isso tudo 

desagrega muito valor econômico e traduz uma grande perversidade 

ambiental para a Natureza. Fica claro então que qualquer programa 
de eficiência energética para ser vencedor precisa ser realizado e 

incluído como parte de um programa geral de ecoeficiência nas 

operações.  
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          O termo Ecoeficiência é hoje muito bem aceito e praticado 

em muitas empresas do setor. A denominação ecoeficiência surgiu 

em função da altíssima relação entre as atividades industriais e o uso 

mais eficiente dos recursos naturais. Como todas nossas matérias-
primas e fontes de energia são recursos da Natureza, ao usá-los 

melhor, estaremos impactando menos o Meio Ambiente. A 

ecoeficiência é uma forma de aumentar o suprimento de insumos a 

uma fábrica sem ter necessidade de se comprar mais deles. Ela é 
muito amiga do meio ambiente, pois resulta em menor uso de 

recursos naturais e menor geração de resíduos a depurar. Esses 

resíduos “economizados” podem ser tanto de matéria, como de 

energia.  

          Ecoeficiência energética é uma forma nova, segura, barata e 

eficiente para se disponibilizar nova energia útil aos processos 

industriais. Ela é muito efetiva em oferecer energia de baixo custo e 

de melhor qualidade para nossas fábricas. Resulta também em uma 
operação mais limpa, além de oferecer a mais limpa de todas as 

energias. Isso porque estará disponibilizando exatamente a energia 

que estava virando resíduo. 

          Trabalhar por ecoeficiência não significa apenas efetuar saltos 

de tecnologias ou de grandes investimentos em modernização de 
máquinas.  Basta que a equipe operacional da fábrica consiga 

melhorar o desempenho dos processos industriais que teremos 

reduções nos consumos de energia pela redução de fugas e 

desperdícios de vapores, condensados, eletricidade, etc.  

         Atualmente, a biotecnologia e seus processos têm permitido 

avanços na recuperação de muitos dos desperdícios que costumam 

surgir nos processos florestais e industriais do setor de base florestal. 

Apesar de a ecoeficiência sugerir fortes ações para redução dos 
desperdícios em sua origem, muitos dos resíduos são 

consagradamente “inevitáveis” para os atuais níveis tecnológicos. 

Portanto, mesmo que indesejáveis, eles acabam sendo gerados e 

precisam de programas tanto de minimização como de recuperação e 

conversão em outros tipos de produtos que possam ser úteis à 
sociedade. Existe uma enormidade de estudos na literatura e muitas 

práticas industriais já estabelecidas para reaproveitamento de Matéria 

perdida como Resíduo nas fábricas de celulose e papel. Para algumas 

dessas práticas, a biotecnologia tem papel vital, visto que os 
processos são dependentes de microrganismos. Nesses casos, quanto 

mais fornecermos condições adequadas aos seres vivos que 

executarão as tarefas de conversão, mais estaremos resultando em 

melhores rendimentos e produtos. São processos que cada vez mais 
se inserem nas nossas fábricas e em nossas operações – afinal, uma 

indústria como a de base florestal é parte integrada à biotecnologia e 

aos processos biotecnológicos. 

======================================== 
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A VISÃO DE FUTURO DO SETOR DE CELULOSE E 

PAPEL INCLUI AS BIORREFINARIAS E AS 

BIOTECNOLOGIAS 

 

 

 
 
 

          Apesar do sucesso que a indústria brasileira de celulose de 

mercado e de diversos tipos de papéis apresenta no momento, 

existem evidências comprovadas de que algumas dessas plataformas 
de negócios estão se saturando e atingindo a maturidade em seus 

mercados e utilizações pela sociedade. Quase todos os fabricantes 

globais de celulose de mercado que seriam classificados como 

produtores de altos custos de fabricação já saíram do negócio em 

função da acirrada competição com os produtores de mais baixo 
custo. Com isso, os atuais concorrentes estão atuando com muito 

maior similaridade em seus custos variáveis de produção, os quais 

muitas vezes são mais afetados por taxas de câmbio do que por 

efetivas ações de controle de uso ou de aquisição de insumos. Além 
disso, a competição global tem sido extremamente acirrada em 

alguns tipos de papéis como de imprimir e escrever, papéis kraft 

naturais, papel jornal, dentre outros. 

          A tendência é para um contínuo achatamento da curva de 
custos variáveis de produção, um acirramento da competição global, 

com especial disputa entre produtores brasileiros, uruguaios, 

chilenos, indonésios, chineses e novamente escandinavos e norte-

americanos, que estão recuperando sua posição competitiva. Espera-
se ainda que em médio prazo ocorra uma aceleração na tendência de 

preços declinantes de inúmeros produtos, e com isso, uma redução 

nas margens unitárias de contribuição. Isso tem sido uma 

característica de toda a indústria global, mas com certeza é mais 

acentuada em produtos do tipo “commodities”.  

          A solução para a manutenção da competitividade deverá estar 

muito mais na inovação dos negócios do que no esforço para ganhos 
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econômicos marginais ou de escala nos atuais processos de 

produção. Novas plataformas de negócios estão em evolução no 

Hemisfério Norte, com ênfase nos produtos das biorrefinarias 

integradas à fabricação de celulose e papel. Há enorme esforço sendo 
alocado nesse novo tipo de industrialização conjugada e há grandes 

evidências de que alguns negócios se tornarão vitoriosos em curto ou 

médio prazo. 

          No Brasil, ainda está ocorrendo uma migração tímida para 
essas novas plataformas, sendo que a ênfase está mais na venda de 

excedentes de eletricidade e/ou de vapor do que em novos e valiosos 

produtos como biocombustíveis e biomateriais não energéticos para 

as indústrias química, alimentícia, energética, etc. Entretanto, existe 
um consenso de que esse posicionamento seja temporário, já que a 

agregação de valor com a venda de eletricidade obtida em turbinas 

de condensação é muito menor do que se poderia conseguir com o 

desenvolvimento de outras plataformas de negócios através das 
biorrefinarias.  

          As novas oportunidades ao setor estão visualizadas para 

acontecerem em inovações com a biomassa florestal, tanto com as 

biomassas internas das fábricas de celulose e papel (licor preto kraft, 

lodos das estações de tratar efluentes, residuais de madeira e casca, 
etc.) ou com resíduos florestais. Em caso de sucesso, até mesmo se 

cogita de plantações florestais dedicadas à produção de biomassa 

para essas unidades de biorrefinarias. Seria o caso, por exemplo, de 

suprimento de biomassa florestal para unidades de pirólise rápida 
(produção de bioóleo) ou de gaseificação de biomassa (produção de 

“syngas”).  

          Existe também uma concordância entre todos do setor de que 

o processo kraft de produção de celulose ainda oferecerá novas 
oportunidades ao setor e se sustentará por mais algumas décadas. 

Entretanto, ele deverá sofrer incorporações e modificações 

conceituais e operacionais. Acredita-se que inovações tecnológicas 

disponibilizarão novas oportunidades de negócios com subprodutos 

do processo kraft nas áreas de lignina, hemiceluloses, metanol, 
terebintina, gases, etc. 

 

          Recentemente, algumas empresas líderes do setor brasileiro 

de celulose e papel passaram a colocar prioridades em avaliações de 
novos produtos que as biorrefinarias podem oferecer. Isso acontece 

ao mesmo tempo em que a biomassa é a onda tecnológica do 

momento em praticamente todos os países desenvolvidos do 

Hemisfério Norte. Nesses países, existem fortes investimentos em 
desenvolvimento de rotas tecnológicas para produtos bioenergéticos, 

com importantes apoios do setor governamental. Algumas vezes, 

esses apoios são até mesmo surpreendentes, como foi o recente caso 



24 
 

do subsídio do governo norte-americano à cogeração de eletricidade 

e vapor a partir do licor preto kraft para as fábricas daquele país. 

   

          Existe hoje uma certeza praticamente global de que a 
competitividade do setor de celulose e papel deverá ser garantida 

pela inclusão dos novos negócios com produtos gerados pelas 

biorrefinarias integradas. Isso pode acontecer através de: 

 

o Novas rotas tecnológicas para os atuais processos de fabricação 

de celulose e papel ou para processos desruptivos a serem 

criados pelas inovações tecnológicas; 

 
o Novas rotas tecnológicas para a biomassa dos resíduos 

florestais ou para os resíduos orgânicos das fábricas de celulose 

e papel; 

 
o Novas rotas tecnológicas para as florestas plantadas brasileiras 

através do aumento de funcionalidades para a biomassa 

florestal. 

 

          Esse é definitivamente o novo cenário que demandará 
enormes esforços em inovações tecnológicas em processos, produtos 

e aplicações mercadológicas. 

 

          As novas opções de negócios com base nos conceitos de 
biorrefinarias são esperadas acontecerem em horizonte temporal 

relativamente curto. Há muito esforço sendo colocado no 

desenvolvimento de tecnologias no Hemisfério Norte, que 

definitivamente está mais avançado que o Brasil nesse tema. Existem 
por lá pressões importantes que estão estimulando essa nova onda 

tecnológica: 

 

 Necessidade do desenvolvimento de combustíveis renováveis 

devido às políticas derivadas das ações para mitigação das 
mudanças climáticas; 

 

 Desenvolvimento de novas aplicações para as biomassas, de 

quaisquer origens; 
 

 Custos crescentes das matérias-primas e dos combustíveis; 

 

 Preços reais declinantes para os produtos celulósico-papeleiros; 
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 Preocupações em relação ao desempenho futuro de muitos 

tipos de papéis; 

 

 Potencialidade de serem aproveitados os ativos fabris de 
unidades produtoras de celulose e papel para a produção 

conjunta de novos produtos em novos e surpreendentes 

negócios. A utilização das infraestruturas dessas fábricas em 

arranjos produtivos locais tem merecido enorme atenção frente 
aos potenciais que oferece. 

 

          Por outro lado, dentre as rotas e plataformas tecnológicas 

mais promissoras no curto e médio prazo para o setor brasileiro de 
celulose e papel, existem diversas opções que se valerão de 

biotecnologias industriais e ambientais, em alguns casos, uma 

interessante mescla híbrida desses dois tipos de biotecnologias.  As 

mais prováveis opções de biorrefinarias integradas ao setor de base 
florestal, em específico no setor de celulose e papel, possivelmente 

serão as seguintes:  

 

 Extração de parte da lignina do licor preto para permitir 

aumento de capacidade na área de recuperação do licor. Essa 
lignina poderá ser usada tanto como combustível no forno de 

cal (menos interessante) como também para purificação e 

venda para a indústria química para produtos de maior valor 

agregado. 

  

 Pirólise rápida da biomassa florestal para produção de bioóleo, 

um valioso produto para comercialização para inúmeras 

finalidades;  

 

 Produção de diversos tipos de nanocelulose (nanocristais e 

celulose nanofibrilada);  

 

 Gaseificação da biomassa florestal para geração de combustível 
renovável para alimentar o forno de cal, eliminando a 

dependência de óleo combustível e do gás natural de origem 

fóssil;  

 

 Gaseificação de parte do licor preto kraft para aumentar a 

capacidade da fábrica de celulose sem ter que se investir em 

nova caldeira de recuperação;  
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 Produção de dimetil éter a partir do gás da gaseificação;  

 

 Produção de biodiesel, biogasolina a outros derivados de 
carbono a partir da utilização do “syngas” e através do processo 

de síntese conhecido como processo de Fischer Tropsch 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_de_Fischer-Tropsch); 

 

 Extração do metanol do licor preto e dos gases não 

condensáveis concentrados. Esse biocombustível pode ter uso 

interno como no caso do forno de cal, onde pode ser parte da 

matriz energética requerida.  

 

 Extração de terebintina e de “tall oil” nas fábricas de celulose 

kraft de coníferas (fibras longas a partir de madeiras resinosas) 

para uso interno (como combustível) nas fábricas ou para 

venda externa;  

 

 Produção de péletes e/ou briquetes de biomassa adensada para 

comercialização;  

 

 Produção de eletricidade a partir da biomassa para venda como 

energia limpa para o “grid” elétrico ou para consumidores de 

arranjo industrial que tenha a empresa de celulose/papel como 

empresa âncora;  

 

 Produção de etanol celulósico de segunda geração, em parceria 

com o setor sucroalcooleiro, área com o maior estoque de 

conhecimentos e desenvolvimentos nessa plataforma 

tecnológica;  

 

 Produção de derivados das hemiceluloses, que podem ser 

extraídas da madeira, resíduos florestais ou do licor preto;  

 

... e ainda mais, alguns outros produtos que fazem parte do contexto 

desse atual capítulo do Eucalyptus Online Book: 

 

 Produção de biogás pela digestão anaeróbica de resíduos 
orgânicos;  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_de_Fischer-Tropsch
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 Produção de compostos orgânicos em eficientes unidades de 

compostagem para agregação de valor aos resíduos orgânicos 

das fábricas de celulose e papel e para redução dos enormes 

custos que são geralmente aplicados para tratamento e 
destinação desses materiais residuais. Isso sem nos esquecer 

dos passivos ambientais gerados com esses aterros e as 

enormes áreas que são imobilizadas para sempre com esse tipo 

de aproximação ambiental.  

 

         Acredita-se que a implantação dos conceitos de biorrefinarias 

acelerará a reorientação dos negócios em plataformas multiprodutos 

(celulose e/ou papel, eletricidade e bioprodutos/biocombustíveis).  

          As parcerias e consórcios de empresas dentro do setor e com 

outros setores já começaram a ser anunciadas, sejam a nível nacional 

ou internacional. Com forças aceleradoras dadas pelos mercados, 

indústria e políticas industriais, o segmento brasileiro de celulose e 
papel terá maior capacidade para atingir os requeridos quesitos 

tecnológicos e mercadológicos. As tecnologias que mostram maiores 

potenciais para o curto e médio prazo já estão sendo avaliadas. As 

empresas estão atentas e monitorando esse campo de 

potencialidades, para que ele não se converta em um campo minado 
de ameaças ou de frustrações.  

 

          As empresas líderes do setor brasileiro de celulose e papel 

possuem condições plenas de integrarem seus atuais processos em 

novos negócios com biorrefinarias em função de possuírem: 

 

 Fábricas de celulose estado-da-arte; 

 

 Adequados níveis de ecoeficiência e sustentabilidade; 
 

 Excedentes de energia elétrica; 

 

 Excedentes de energia térmica; 
 

 Excedentes de biomassa; 

 

 Grandes gerações de resíduos industriais e florestais; 
 

 Capacidade de utilização interna ou nas áreas florestais de 

inúmeros dos produtos obtidos pelas biorrefinarias; 

 

 Ênfase na qualificação tecnológica; 
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 Ênfase em gestão com foco em sustentabilidade; 

 

 Grande capacidade de produção de biomassa florestal em 

florestas plantadas de excelente produtividade.  
 

          Outra vantagem para essas novas plataformas de negócios é o 

grande mercado consumidor que é o próprio Brasil, com mais de 

duzentos milhões de habitantes com crescente nível de qualidade de 
vida. Isso resultará em aumento considerável na demanda por 

biocombustíveis e biomateriais em curto espaço de tempo. Não há 

dúvidas de que os mercados brasileiros estarão ávidos por 

bioprodutos como: bioóleo, biodiesel, bioetanol, biogás, dimetil éter, 
polímeros, resinas fenólicas, ligantes, adesivos, biofertilizantes 

agrícolas, etc. – todos de origem fotossintética e renovável.  

          O futuro vai então depender muito das tomadas de decisão 

empresariais e governamentais e dos graus de investimento no 
desenvolvimento de tecnologias para extrair, produzir, purificar e 

modificar os diversos tipos de materiais que podem ser obtidos nas 

biorrefinarias integradas do setor de celulose e papel. Os potenciais 

de novos negócios são enormes, bem como as possibilidades de 

agregação de valor aos atuais negócios do setor. 

 

 

 

======================================== 
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AGREGAÇÃO DE VALOR A RESÍDUOS ORGÂNICOS 

INDUSTRIAIS 

 

 

 
Produção industrial de biogás e de biofertilizante anaeróbico 

Fonte: Jordão, 2014 

 

          Até o momento, as fábricas de celulose e papel têm entendido 
seus resíduos mais como poluentes a serem eliminados do que como 

potenciais fontes de matérias-primas para novos processos industriais 

para geração de receitas apreciadas. Elas já se acostumaram a pagar 

caro para se livrar dos mesmos, e com isso, contentam-se com 
pequenos ganhos que possam surgir por algumas melhorias em 

processos de disposição ou de reciclagem. São poucas as fábricas do 

setor que têm entrado em novos mercados através da produção de 

subprodutos de maior valor agregado, tendo os resíduos florestais ou 
industriais como fonte de suprimento de insumos. Entretanto, essa 

tendência deverá mudar com os avanços esperados para as 

biorrefinarias integradas. 

          As biorrefinarias e seus processos precisam ser vistas como 

negócios para agregação de valor admirado e não como meras 
estações de reciclagem de resíduos do processo de fabricação de 

celulose e papel. Esse é um ponto crucial que acabará fazendo a 

distinção e até mesmo o ordenamento das inúmeras empresas que 

atuam globalmente no setor de celulose e papel. 

                   Esses novos processos fabris, que atualmente são 

genericamente incluídos nas biorrefinarias integradas, poderão passar 

a exercer forças muito proeminentes em função de: 

 

 Renovabilidade da matéria-prima florestal;  

 

 Reciclabilidade dos produtos de celulose e papel;  
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 Degradabilidade natural desses compostos e produtos;  

 

 Adequado nível de sustentabilidade florestal e industrial;  

 

 Aumento da ecoeficiência pela melhor utilização dos recursos 

naturais e pela redução de resíduos e de desperdícios 

processuais atuais; 

 

 Melhoria na eficiência energética dos novos arranjos produtivos 

incluindo as biorrefinarias; 

 

 Altíssima produtividade na geração de biomassa a custos 

competitivos;  

 

 Colaboração para redução do efeito estufa e para mitigar as 
mudanças de clima em função da enorme fixação de carbono 

na base florestal;  

 

 Grande potencial de outros ganhos indiretos: eficiência 
energética, redução de resíduos, fechamento de circuitos, etc.;  

 

 Grandes possibilidades de integração com outras atividades 

industriais, agrícolas e rurais;  

 

 Grande potencial para geração de novas riquezas e novos 

empregos;  

 

 Enorme potencial para liderar o processo de bioprodutos e 
biocombustíveis na era da bioeconomia;  

 

 Necessidade de se reinventar globalmente um setor que está 

atingindo um preocupante nível de maturidade tecnológica, 
comercial e de consumo de seus produtos pela sociedade.  

 

          Dois dos principais processos biotecnológicos que poderão se 

efetivar no setor com atividades expandidas em futuro próximo em 
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função do crescimento do conceito das biorrefinarias são os 

seguintes:  

    

 Produção de biogás, biohidrogênio e fertilizante de geração 

biotecnológica pela digestão anaeróbica de resíduos orgânicos;  

 

 Produção de compostos orgânicos (biofertilizantes orgânicos ou 

organominerais) em eficientes unidades de compostagem de 
resíduos sólidos, que serão especialmente construídas e 

integradas às fábricas de celulose e papel.  

          Sobre esses dois tipos de processos estarão sendo 

apresentadas algumas considerações que comporão a parte central 
desse capítulo do Eucalyptus Online Book.  

 

   
Compostagem de lodo biológico 

 

 
Biomassas residuais - matérias-primas ao invés de resíduos 

 

======================================== 
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COMPOSTAGEM DE LODOS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Estação de compostagem de resíduos sólidos 

Foto: VIDA - Produtos e Serviços em Desenvolvimento Ecológico 

 

          Os lodos das fábricas de celulose e papel são materiais 

relativamente ricos em carbono orgânico, em função da presença de 

material orgânico na constituição da maioria dos tipos desses lodos. 
Em alguns casos, como nos lodos de papel, temos não apenas 

carbono orgânico, mas também carbono na forma de carbonatos, que 

são integrantes da constituição de cargas minerais usadas na 

fabricação de alguns tipos de papéis. Portanto, o lodo da reciclagem 
do papel também é rico em carbonatos inorgânicos, e isso precisa ser 

bem entendido, já que ambos os tipos de carbono têm 

comportamentos e funções agrícolas diferentes.  

          Os teores de carbono orgânico em geral variam entre 20 a 
40% do peso seco dos lodos, qualificando a vocação dos mesmos 

para processos de compostagem de resíduos. 

          A matéria orgânica presente nos lodos tem diversas origens - 

conforme essa origem, o seu teor de nitrogênio varia, o que acabará 
fornecendo relações também variadas para o indicador C-Orgânico/N. 

Quando a matéria orgânica é fundamentalmente de origem 

microbiológica, como nos lodos biológicos secundários, o teor de 

nitrogênio nesses lodos chega a atingir valores entre 1,2 a 2,5%. Isso 

conduz a relações C/N baixas e interessantes, entre 20 a 40. Já 
quando o lodo tem muitas fibras celulósicas e moléculas floculadas de 

lignina, essa relação C/N aumenta e atinge valores entre 60 a 100. 

          Tanto o teor de matéria orgânica como a relação C/N 

qualificam e sugerem a potencialidade de um lodo para o processo de 
compostagem. 
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           A compostagem é um processo microbiológico de vital 

importância para melhorar a qualidade agrícola e florestal dos lodos. 

Ela tem a capacidade de higienizar os lodos e de reduzir suas 

características de patogenicidade e ecotoxicidade. Ela tem facilidade 
para eliminar microrganismos causadores de doenças (vírus, 

bactérias, fungos) e também destrói ou modifica muitas substâncias 

orgânicas (fenóis, organoclorados, etc.) potencialmente 

problemáticas devido à sua toxicidade. Lodos compostados são 
produtos estabilizados, com baixos teores de patógenos e de agentes 

causadores de doenças em humanos e animais. Também possuem 

reduzido efeito ecotoxicológico sobre organismos, desde 

microrganismos até organismos mais evoluídos na cadeia alimentar.  

          Entretanto, a missão básica da compostagem não é apenas 

melhorar as qualidades de sanidade dos lodos e resíduos orgânicos, 

mas também de oferecer a possibilidade de se produzirem 

fertilizantes orgânicos úteis e efetivos para a agricultura, silvicultura e 
pecuária. 

  

          Compostos orgânicos são produtos derivados da 

compostagem, e que se caracterizam por: 

– Altos teores de matéria orgânica (por exemplo: acima de 25% 
para compostos classe B e acima de 45%, para os compostos 

orgânicos de melhor qualidade e classe A – mas isso varia de país 

a país); 

– Baixa relação C/N (entre 10 a 20); 

– Alta proporção de compostos quase humificados e que têm o papel 

de acelerar o crescimento e o metabolismo de plantas que estejam 

usufruindo de suas virtudes; 

– Sanidade e estabilidade biológica; 

– Ausência de patogenicidade; 

– Etc.  

 

          Considero a compostagem de resíduos como uma das 

melhores bênçãos tecnológicas que o setor dispõe para tratar seus 
resíduos sólidos. Cabe aos lodos desempenhar o papel de matérias-

primas para essa conversão, já que são ricos em carbono e às vezes 

em nitrogênio, elementos essenciais para uma boa compostagem.  

          Apesar do bom potencial da maioria dos lodos, há alguns que 
apresentam dificuldades para a compostagem. Isso pode ser devido 

ou ao excesso de umidade (lodos terciários químicos), ao baixo teor 

de carbono orgânico (lodo da reciclagem de papel) ou ao baixo teor 

de nutrientes como nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, etc. (lodos 
muito ricos em fibras celulósicas e em lignina). 
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          Os lodos muito úmidos (umidade maior que 80%) e difíceis de 

desaguar apresentam-se mais como soluções líquidas do que como 

material em forma de grumos. Como deixam pouca porosidade na 

sua estrutura, pouca quantidade de ar ficará disponível para a 
compostagem aeróbica. São, portanto mais indicados para outro tipo 

de compostagem, a anaeróbica, que ocorre sem a participação de 

oxigênio. 

  

          Na compostagem aeróbica, os microrganismos obtêm sua 

energia pela respiração com oxigênio, degradando compostos 

orgânicos por reações de oxidação com o mesmo: trata-se de um 

processo de combustão biológica, em última análise. Os 
microrganismos se alimentam dos lodos e com isso convertem a 

matéria orgânica dos mesmos em corpos de microrganismos, ao 

mesmo tempo em que deixam fragmentos de matéria orgânica 

degradada. Esses vão sendo redegradados até se atingir um estágio 
de estabilidade a esse ataque, quando se diz que se obteve o húmus. 

Há grande liberação de gás carbônico, que é um dos resíduos da 

respiração biológica.  

 

          Já na compostagem anaeróbica, os organismos obtêm sua 
energia não pela respiração com oxigênio, mas por reações de 

“queima” de compostos por oxirredução. Na fragmentação química da 

matéria orgânica do lodo por via anaeróbica são geradas quantidades 

expressivas de metano e de gás sulfídrico. Quando a empresa está 
interessada em avaliar suas “pegadas de carbono” (“carbon 

footprints”), esse metano gerado na compostagem anaeróbia é muito 

perverso, já que o metano é um dos gases mais problemáticos 

causadores do efeito estufa (cerca de 21 vezes mais danoso do que o 
próprio gás carbônico, o conhecido CO2). Nesses casos, a empresa 

pode inclusive pleitear recursos financeiros oriundos dos mercados de 

carbono para construção de reatores biológicos anaeróbicos para 

aproveitamento desse biogás (CH4 – metano) em seus processos de 

combustão. Trata-se de uma excelente oportunidade de 
modernização tecnológica com base em aspectos biotecnológicos 

tipicamente ambientais.  

 

          Hoje, nossa Sociedade valoriza cada vez mais as práticas 
sustentáveis, as coisas naturais e o verde. O uso de compostos 

orgânicos pela agricultura tem crescido exatamente por essas razões, 

e de forma exponencial. Além disso, a conversão de resíduos 

industriais como os lodos em compostos orgânicos fertilizantes 
permite a redução do lixo e dos aterros sanitários e industriais no 

planeta.  
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          Entretanto, nem todo resíduo compostado pode ser 

denominado de “composto orgânico”. Existem legislações e 

especificações do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento para que se possa fazer esse enquadramento. A maior 
dificuldade em nosso setor está em se atingir o teor mínimo de 

matéria orgânica, já que os lodos possuem cinzas minerais que 

atrapalham o atingimento das especificações de carbono e matéria 

orgânica. Isso não tem sido um problema tão grande, pois os lodos 
compostados com outros resíduos (“dregs/grits”, cinzas de caldeiras 

de biomassa, etc.) têm sido comercializados como terra vegetal 

fortalecida ou enriquecida, ao invés de serem vendidos como 

compostos orgânicos.  

          O termo terra fortalecida origina-se exatamente do fato de que 

os lodos das fábricas de celulose e papel não costumam ser 

compostados isoladamente. Para aumentar o teor de nutrientes, e 

com isso acelerar a velocidade da compostagem, os lodos costumam 
ser misturados com outros resíduos da fabricação da celulose e papel 

e que são ricos em potássio, cálcio, magnésio, micronutrientes, etc. 

Os resíduos que mais são efetivos para isso já foram mencionados: 

“dregs/grits”, cinzas da combustão da biomassa e também a lama de 

cal.  

          Outro resíduo que é muito utilizado para ajudar a aumentar o 

teor de matéria orgânica na compostagem aeróbica é a casca de 

árvores, que são residuais nas fábricas no setor de preparação da 

madeira. Por serem materiais grosseiros, os pedaços de casca suja 
ajudam a melhorar a aeração nas pilhas de resíduos a compostar. A 

casca é mais resistente à compostagem, tanto pelo seu conteúdo de 

compostos como lignina, extrativos polifenólicos e súber, como pela 

sua alta relação C/N. Ao final do processo, o lodo pode já estar quase 
todo compostado/humificado e existirem ainda muitos pedaços de 

casca sem compostagem completa. Por isso, é recomendável o 

peneiramento dos resíduos compostados para remoção de pedras e 

fragmentos de casca que ainda não tiveram completados a sua 

decomposição microbiológica.  

          Em casos de se usarem também resíduos orgânicos de 

altíssimas relações C/N como é o caso de serragem de madeira (que 

também favorece a aeração), pode-se ajudar a compostagem pela 

adição de alguma fonte nitrogenada, como a ureia ou até mesmo 
biossólidos municipais de alguma estação de tratamento de efluentes 

domésticos existente nas proximidades. 

          A maioria das empresas do setor de base florestal que 

estudam e executam operações de compostagem de lodos e de 
outros resíduos estão em geral dando preferência aos processos 

aeróbicos, ou seja, com o uso de oxigênio. Entretanto, existem 

situações mistas, como é o caso da estação de compostagem da 

empresa VIDA Produtos e Serviços em Desenvolvimento Ecológico 
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em Eldorado do Sul, onde ela combina etapa anaeróbica inicial com 

etapa aeróbica logo a seguir, durante a fase de revolvimento e 

secagem do composto. 

Compostagem aeróbica 

Fonte: International Paper do Brasil, Mogi-Guaçu/SP 

 

          A compostagem é, portanto um processo natural de 

decomposição acelerada e biológica do material orgânico contido no 

lodo e/ou outros resíduos vegetais. Esse processo permite converter 

o lodo degradado em um material estável, sem odor, com mínima 
patogenicidade e ecotoxicidade e em uma fonte de húmus e de 

nutrientes. O composto resultante pode ser usado na agricultura 

extensiva, jardinagem e paisagismo, olericultura, pecuária 

(pastagens) e na silvicultura (fertilização de florestas plantadas ou 
mesmo na preparação de substratos para mudas florestais). 

          A compostagem degrada as moléculas mais longas e 

complexas da biomassa dos lodos em moléculas mais simples. Os 

microrganismos que participam desse processo não cobram nada 

para fazer isso, exigem apenas atenção e cuidados nas condições 
ideais para processamento. Por isso, a compostagem precisa ser 

acompanhada e monitorada para ser mais efetiva.  

          As condições de ótimo no processo de compostagem devem 

ser buscadas para melhores rendimentos, melhores qualidades no 
composto produzido e minimização do tempo de retenção nas pilhas 

de compostagem.  

 

          Dentre as variáveis a controlar, as seguintes são as mais 
importantes: 

 

 Umidade: 

          O teor de umidade é essencial para o crescimento da vida 

microbiana, mas não pode ser excessivo. Em compostagem aeróbica, 
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costuma-se trabalhar com umidades entre 50 a 60%. Quando se 

deseja aumentar a mesma, podem-se regar as pilhas com chorumes 

ou percolados, ao invés de água fresca. Com isso, ajuda-se a 

enriquecer a microfauna e microflora da pilha de composto. O teor 
excessivo de umidade (acima de 65%) começa a impedir a presença 

de ar, o que favorece ao aparecimento de zonas de anaerobiose, 

especialmente na parte inferior da pilha. Isso pode ser notado pelo 

cheiro de metano e de gases de enxofre (H2S). A solução é então 
movimentar a pilha, para aerá-la e também expor essa parte muito 

úmida para a superfície, para que ela possa secar um pouco. 

 

 Aeração: 

          Na compostagem aeróbica o fornecimento de ar é 

fundamental. Nas fases iniciais desse processo biotecnológico, os 

microrganismos estão a mil, trabalhando e crescendo de forma 

acelerada. Eles demandam muito oxigênio em seus processos vitais. 
As melhores maneiras de se controlar a aeração são monitorando a 

umidade da pilha e pela movimentação da mesma. Existem máquinas 

compostadeiras ou composteiras especiais para mexer e remexer as 

pilhas (ou leiras) em compostagem. 

Compostadeira em ação 

Fonte: International Paper do Brasil, Luiz Antônio/SP 

 

 

 Temperatura: 

          No início da compostagem aeróbica, a temperatura sobe 

gradual e rapidamente a valores próximos a 60ºC e os organismos 

que estarão atuando são termófilos (mais adaptados a altas 
temperaturas). Pouco a pouco (aproximadamente 20 dias), a 

temperatura começa a cair e os organismos mesófilos começam a 

trabalhar até que a temperatura se estabilize ao nível da temperatura 

ambiente. Nesse momento, a atividade microbiológica atingiu o 
término de seu papel, tornando-se marginal a decomposição. 
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Temperaturas acima de 65ºC podem limitar a atividade biológica. 

Elas podem inclusive subir acima disso, pois existem também reações 

químicas exotérmicas acontecendo, liberando calor para a pilha. A 

temperatura e suas variações ajudam a entender o que está 
acontecendo na pilha. Ela deve ser bem monitorada, pois dá 

indicações da eventual falta ou excesso de algum componente 

biológico ou bioquímico. As alterações de temperatura podem ser 

feitas pela movimentação e revolvimento da pilha e/ou pelo controle 
de sua umidade. 

 

 Relação Carbono/Nitrogênio – C/N: 

          A maioria dos lodos do setor de celulose e papel possui boa 
relação C/N, como já visto. Quanto mais nitrogênio existir no 

substrato, maior será a atividade microbiológica, pois os organismos 

precisam desse nutriente para formar suas proteínas, DNA, etc. 

Entretanto, há que existir “carbono orgânico cru” para ser degradado. 
Quando existir uma relação C/N muito baixa no lodo cru (por 

exemplo: 10), há excesso de nitrogênio e pouco carbono, logo esse 

excesso de nitrogênio começará a ser liberado na forma de amônia 

(NH3) para a atmosfera. Os lodos biológicos que possuem muito 

nitrogênio podem se degradar rápido, mas podem perder parte de 
sua riqueza em nitrogênio para a atmosfera. Por essa razão, a 

mistura de lodos é salutar, misturando-se lodos muito ricos em 

nitrogênio com outros mais ricos em carbono orgânico. Caso se 

tenham relações C/N muito altas (entre 100 a 150), a falta de 
nitrogênio limita o crescimento biológico. A compostagem será mais 

lenta e pode ser acelerada pela injeção de adubo nitrogenado ou de 

algum percolado rico em nitrogênio. Ao final da compostagem, 

objetiva-se um material com relação C/N entre 10 a 20.  

 
Estação de compostagem experimental 

Fonte: CELCO-Arauco, Valdívia, Chile 
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 Estrutura e porosidade da pilha de compostagem: 

          Quando as partículas do material em decomposição são muito 

pequenas, elas possuem maior área superficial de reação, o que 

acelera as reações biológicas. Entretanto, elas se compactam 
facilmente e podem não oferecer espaço para o ar com seu oxigênio. 

Isso não é nada bom para a compostagem aeróbica. 

          Costuma-se sugerir que as pilhas possuam porosidade entre 

30 a 40%, e isso pode ser medido pela densidade aparente a granel, 
que deve estar entre 0,6 a 0,7 g/cm³ ou t/m³ (base peso úmido). 

          As partículas muito finas e muito úmidas dos biossólidos e dos 

lodos terciários químicos podem ser mais complicadas para a 

compostagem aeróbica. Nesse caso, podem ser misturadas a outros 
resíduos de partículas mais grosseiras, como já vimos. 

 

 

 pH: 

          O pH inicial da compostagem deve estar próximo à 

neutralidade. Isso pode ser conseguido pela adição de algum outro 

resíduo, como “dregs/grits”, lama de cal ou até mesmo cal queimada.  

Tão logo a atividade microbiológica se intensifica, o pH cai para 

valores entre 5,5 a 6 pela formação de ácidos orgânicos. Entretanto, 
como se forma também amoníaco (NH4+), logo o pH sobe novamente 

para cerca de 7. Temos que manter monitoramento e controle do pH 

para evitar que ele fuja da faixa ideal para os organismos.  

 

 

 Uniformidade da mistura:  

          Como já dito, a boa mistura evita regiões desuniformes na 

pilha que se comportariam e compostariam de forma diferente. Como 
já mencionado, é comum se misturarem lodos com outros resíduos 

industriais para favorecer a compostagem.  

 

          O processo de compostagem demanda enormes áreas por 

causa da grande geração de resíduos nas fábricas e também pelo 
tempo de compostagem que varia entre 45 a 120 dias, conforme o 

tipo de resíduo sendo compostado e as condições oferecidas no 

processo. Por essa razão, é muito importante que os interessados em 

atuar nesse processo biotecnológico possam entender e atuar no 
processo de decomposição, por dois motivos: realmente se obter uma 

decomposição anaeróbica efetiva; conseguir isso no menor tempo 

possível. 
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Leito de secagem de lodo compostado  

Fonte: VIDA Produtos e Serviços em Desenvolvimento Ecológico 

 

 

          As melhores formas de reduzir as áreas requeridas para os 

processos de compostagem aeróbica (e também anaeróbica) são: 

 

a) Gerar menos resíduos, otimizando as operações industriais 

que resultam em resíduos orgânicos; 

 

b) Acelerar a taxa de conversão do composto, reduzindo o tempo 

do material nas pilhas. 

 

          A otimização da temperatura, umidade, pH e relação C/N 

ajuda a controlar esse processo, podendo ser útil para acelerar e para 
determinar o ponto de interromper o processo.  

 

          Ao final do processo, peneira-se e ensaca-se ou se empilha a 

granel o composto para venda ou uso nas florestas da própria 
empresa.  

 

          Deve-se evitar interromper o processo de compostagem com o 

material ainda “verde”, ou seja, com alta relação C/N, por exemplo, 
acima de 25. Se ele for assim aplicado no campo agrícola ou na 

horticultura, acabará competindo por nitrogênio com as culturas a 

que ele supostamente deveria estar ajudando a fertilizar. Por essa 

razão, é muito importante se interromper o processo de 

compostagem no momento exato, nem antes, nem depois. O 
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composto deve estar pronto e nas condições requeridas pelos 

usuários.  

 

Diz-se que o lodo ou resíduo estará compostado quando: 

 

 Sua temperatura baixa para os níveis de temperatura 

ambiental; 

 

 A relação C/N atinge valores próximos a 10 – 15 (no 

máximo 20), o que indica que a fonte de carbono cru estaria 

praticamente exaurida; 

 

 O nitrogênio estiver mineralizado, na forma de nitratos e 

não mais como nitrogênio amoniacal. 

 

 O produto mostrar pouca atratividade a insetos, larvas, 
etc.; 

 

 O produto mostrar odor característico de composto e não 

mais tiver odor sulfídrico ou amoniacal; 

 

 Começar a aparecer um crescimento de fungos 

actinomicetos brancos sobre a pilha compostada, mostrando que a 

sucessão biológica está iniciando uma nova fase pelo término da 

degradação microbiológica da matéria orgânica crua que existia 
originalmente.  

 

          Na decomposição da matéria orgânica, os sais minerais e os 

demais nutrientes presentes ajudam os microrganismos a serem mais 
rápidos e eficientes. A grande vantagem desse processo é que a 

biomassa é fragmentada e esses nutrientes se tornam mais 

acessíveis às plantas. O que estava agarrado na estrutura dos 

resíduos e da matéria orgânica dos lodos se converte em íons que 

ficam retidos nos ácidos húmicos e que são facilmente extraíveis. 
Esse processo é muitas vezes referido como a mineralização da 

matéria orgânica.   

          Como o processo é tipicamente microbiológico e 

biotecnológico, a inoculação de microrganismos mais efetivos e 
desejáveis é recomendada. Isso pode ser feito pelo uso de 

percolados, lixiviados e mesmo inóculos de compostagens anteriores. 

Há inclusive inóculos comerciais, referidos como aceleradores da 
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compostagem.  É possível também se inocular micorrizas e rizóbios 

no composto pronto, para melhorar a qualidade microbiológica dos 

solos onde serão dispostos como adubos. 

 
Leiras de compostagem aeróbica 

Fonte: International Paper do Brasil. Luiz Antônio/SP 

 

          Os compostos orgânicos referidos como perfeitamente 

humificados, possuem relação C/N entre 6 a 12, com média próxima 

a 10. O húmus é rico em substâncias orgânicas como ácidos húmicos 

e fúlvicos e humina. São substâncias estáveis da matéria orgânica 
decomposta. Elas retêm nutrientes e os liberam para as plantas. Há 

os que acreditam que possuem inclusive características hormonais 

aceleradoras do metabolismo vegetal.  

          Os ácidos húmicos constituem-se em uma complexa mistura 
de ácidos orgânicos estabilizados, contendo fragmentos de lignina, 

carboidratos, extrativos, etc. Eles têm a capacidade de estimular o 

crescimento vegetal e de reter cátions nutricionais para as plantas. 

Há muitos casos de sucesso na aplicação foliar agrícola de húmus 
resultante de compostagens (em cultivo de soja e nas plantas de 

jardinagem). Esse fertilizante foliar pode ou não estar enriquecido 

com outros nutrientes.  As plantas apreciam e agradecem ao húmus 

pelos seus efeitos benéficos. Mesmo que esse húmus tenha sido 
produzido a partir de lodos residuais de fábricas industriais, elas não 

se importam; pelo contrário, retribuem com maior crescimento e 

produtividade. 

          O húmus também contribui para o enriquecimento da 

microvida do solo onde adicionado, com seus nutrientes, sua 
capacidade de reter água e sua própria biologia. Entretanto, as 

moléculas de húmus são frágeis e são facilmente oxidadas. Aplicar 

húmus ou compostos humificados em solos nus e descobertos pode 

significar perdas de suas vantagens, pela sua rápida decomposição e 
perda de carbono orgânico. Portanto, muita atenção a esse 

importante detalhe ao aplicar seus compostos nas florestas e na 

agricultura. 

          Durante a compostagem, as reações orgânicas e biológicas 
fazem com que muita da matéria orgânica se perca como gás 

carbônico. Esse gás se forma pela respiração dos microrganismos e 
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pela degradação biológica da matéria orgânica.  Existem também 

perdas de peso de material com os percolados, pela formação de 

metano e gases de enxofre, volatilizações, etc. A decomposição da 

matéria orgânica do lodo na compostagem mostra, por isso mesmo, 
um rendimento de cerca de 45 a 55%. Entretanto, os lodos não são 

constituídos apenas de matéria orgânica, eles possuem cinzas que 

mudam pouco de peso durante a compostagem. Em função disso, as 

perdas de peso seco na compostagem de resíduos de fábricas de 
celulose e papel estão entre 25 a 35%.  

          Com isso, ocorre uma concentração dos nutrientes minerais, 

se eles não forem inadvertidamente perdidos em percolados e 

lixiviados durante a compostagem. Para evitar essas perdas de 
nutrientes, há que se ter uma boa gestão dos percolados. Então, ao 

invés das estações de compostagem gerarem efluentes e percolados, 

elas devem gerar águas de molhagem. A lixiviação pelo perfil do solo 

pode ser evitada ou minimizada pela compactação do solo, ou até 
mesmo pela sua pavimentação com concreto. Isso evitará a perda de 

nutrientes valiosos e também de compostos tóxicos para os solos e 

para as águas dos solos.  

 

Compactação do solo na área de compostagem 

Fonte: International Paper do Brasil. Luiz Antônio/SP 
 
 

 
Área pavimentada para compostagem 

Fonte: Companhia Suzano de Papel e Celulose. Limeira e Anhembi/SP 

 



44 
 

          Algo que precisa ser bem cuidado e conhecido são os teores de 

terra, areia e água que o lodo ou a mistura de resíduos que vai para 

ser compostada contém. Isso porque em toda pesagem ou análise 

química que se fizer do composto, esses materiais poderão afetar os 
resultados, principalmente se muito variados. O próprio 

acompanhamento do processo de compostagem através das análises 

de C, N, Ca, P, K, umidade, pH e micronutrientes, poderá ficar mais 

difícil devido a esses “contaminantes” minerais Também a 
determinação do rendimento da compostagem é dificultado devido à 

presença de contaminantes como terra, restos não compostados de 

casca, pedras, além da dificuldade de se medir adequadamente a 

umidade da matéria-prima inicial e do composto.  

 

          Muitas vezes, o composto ainda “verde” e não pronto é secado 

pelo fabricante de húmus utilizando-se de leitos de secagem. Com a 

secagem, o material perde o cheiro e dá a falsa impressão de ser 
húmus pronto. Entretanto, basta receber adição de água e encontrar 

condições de ar e de nutrientes, que ele volta a se decompor. Nessas 

condições esse material ainda “verde” pode causar mais prejuízos do 

que benefícios às plantas, como já mencionado. O mesmo ocorre 

quando o húmus, mesmo pronto, não é peneirado e apresenta ainda 
pedaços de casca ou outros resíduos orgânicos ainda em fase parcial 

de decomposição. 

 

   

Húmus ou composto orgânico de minhocultura – Minhocas Eisenia foetida 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Eisenia_fetida) 
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Área experimental para compostagem de resíduos da fabricação de celulose 

 

          Os lodos da fabricação de celulose e papel vêm sendo também 
utilizados com sucesso para a prática da vermicompostagem, que é o 

processo de produção de húmus de minhocas. Essa operação não tem 

com certeza a finalidade de gerar grandes volumes desse produto 

para um mercado muito pequeno. Ela tem mais a finalidade de servir 
para testes de ecotoxicidade dos lodos, também de ferramenta 

educacional e ainda para promover a imagem dos lodos e das 

operações de reciclagem. Os compostos humificados resultantes da 

ação desses anelídeos têm sido utilizados com sucesso em plantas de 
vasos e jardins. Há casos bem sucedidos de produção de adubos 

foliares (diluídos em água) e também para serem adicionados em 

substratos de produção de mudas agrícolas, olerícolas, e até mesmo 

florestais.  

Vermicompostagem com minhocas – ou minhocultura 
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          A vermicompostagem é uma tecnologia que se vale de 

minhocas para acelerar a degradação da matéria orgânica dos lodos. 

Elas se alimentam dessa matéria orgânica e os seus excrementos 

(agregados de material orgânico degradado e terra) é que são 
considerados húmus. Esses excrementos humificados, denominados 

também de coprólitos, são ricos em nitratos, fósforo, potássio e 

magnésio.  

          O curioso nesse processo de compostagem é que na leira de 
compostagem (em geral de baixa altura) a população de minhocas 

caminha sempre na direção do material cru a ser decomposto, 

deixando para trás o vermicomposto ou coprólito. A ação das 

minhocas é, por isso mesmo, tanto física, química como biológica. 
Elas revolvem e arejam o composto, fragmentando materiais 

grosseiros. Deixam com isso espaço para que outros organismos 

também decomponham aerobicamente os materiais orgânicos 

presentes.  

 

          Nos intestinos das minhocas ocorrem ações biológicas intensas 

que ajudam a converter o lodo ingerido. Os coprólitos saem mais 

ricos em nutrientes liberados, hormônios e substâncias que 

estimulam o crescimento vegetal.  

 

          As minhocas são anelídeos também denominados oligoquetas 

terrestres. Elas têm especial atração pela matéria orgânica crua. 

Algumas espécies como a Eisenia foetida (minhoca vermelha da 
Califórnia) têm especial adaptação para atuarem sobre resíduos. 

Além disso, são capazes de viver em condições ambientais muito 

variadas. São enormemente prolíficas, aumentando sua população 

em pouco espaço de tempo.  Entretanto, são sensíveis a altas 
temperaturas.  

 

          Para evitar que as minhocas sofram com o potencial aumento 

da temperatura devido à compostagem que pode ocorrer nas leiras, 

costumam-se criar leiras baixas, com perfurações a aberturas laterais 
(tijolos ou galhos de árvores espaçados) e ainda se misturar lodo já 

decomposto ou serragem de difícil decomposição com a matéria 

orgânica crua. Se isso não for feito, a temperatura pode subir a mais 

de 45ºC e as minhocas não suportarão. Elas tenderão a fugir para 
cima, para baixo ou para os lados da leira. 

 

          É muito interessante também se acompanhar a sanidade das 

minhocas, sendo esse um bioensaio paralelo simples de se realizar. 
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Compostos orgânicos de lodos prontos para comercialização 

 

 

          O composto orgânico, a terra vegetal enriquecida e o 

vermicomposto de minhocas precisarão registros nos órgãos 
competentes de cada país para serem vendidos livremente e com 

segurança na agricultura. Até mesmo para uso nas fazendas 

florestais próprias, eles vão precisar de autorizações, até mesmo de 

estudos de impacto ambiental requeridas pelos órgãos de controle 

ambiental.  Conforme os teores de alguns poluentes (como metais 
pesados e/ou organoclorados como dioxinas e furanos) eles poderão 

receber autorizações para uso apenas na silvicultura e não para 

agricultura, horticultura, paisagismo, etc. Em outras situações, em 

função de poluentes presentes, ou da orientação do órgão 
competente, não terão autorização para isso, a menos que 

apresentem argumentações técnicas muito convincentes. Isso se 

consegue com muita pesquisa e estudos científicos.  

 

          As empresas brasileiras do setor florestal que fabricam 

celulose e papel têm tido orientações variadas em relação ao que 

fazer com seus resíduos compostados e estabilizados. Algumas os 

vendem nos mercados de terras enriquecidas ou compostos 

orgânicos. Entretanto, a maior parte tem preferido aplicá-los em suas 
áreas florestais para usar sua aptidão para fazer crescer as árvores 

que alimentarão as fábricas no futuro.  

 

          Diversas empresas brasileiras do setor de celulose e papel 
possuem estações de reciclagem de resíduos sólidos que são 

verdadeiras fábricas estado-da-arte de resíduos compostados 

estabilizados. Elas têm tido orientações distintas em sua forma de 

fazer a compostagem e de atender mercados. Em todos esses casos, 
têm mostrado um pioneirismo e uma atitude absolutamente exemplar 

para as demais empresas do setor. Algo que merece ser visto ou 
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visitado; por isso sugiro que visitem as referências da literatura e 

encontrem seus websites. 

 

          As razões para o sucesso e para a introdução dessa prática 
nas fábricas do setor são: 

 

 Muita pesquisa e desenvolvimento de conhecimento 

básico e vital para as tecnologias de compostagem e reciclagem 
dos resíduos; 

 

 Vontade política de fazer a coisa andar, sem achar que os 

gastos e investimentos seriam altos; 

 

 Avaliação da relação benefício/custos envolvendo a 

análise de toda a cadeia produtiva onde a empresa atua: da 

floresta aos mercados de compostos orgânicos e Sociedade em 
geral; 

 

 Ousadia e coragem de fazer a coisa certa; 

 

 Vontade corporativa da empresa em ter ecoeficiência e 
sustentabilidade em suas operações industriais; 

 

 Disposição de privilegiar o que é simples, bom, natural, 

honesto, útil, limpo e prático; 

 

 Integração da reciclagem e compostagem de resíduos 

sólidos ao programa de gestão ambiental da empresa; 

 

 Evitar criação de barreiras que excedam o lógico e que 

não tenham sustentação científica; 

 

 Pesquisar e estudar mais e mais a cada dúvida ou 

questionamento que surgir por parte dos interessados e 
diretamente envolvidos ou afetados; 
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 Convencimento da área florestal para atuar de forma 

integrada e comprometida ao processo de reciclagem de resíduos, 

aplicando os produtos onde necessários; 

 

 Integração das máquinas e operações entre fábrica, área 

florestal e unidade de compostagem; 

 

 Cumprimento exemplar das exigências legais e 
recomendações dos órgãos pertinentes, sejam eles ambientais ou 

agrícolas; 

 

 Extrema confiança nos produtos desenvolvidos e 
comercializados, quer seja sobre sua performance, como sua 

segurança.  

 

 Não ter preconceitos e trabalhar fortemente determinados 

são coisas fundamentais nesse processo de reciclagem de resíduos 

sólidos, entre os quais os lodos.  

 

          O desenho e projeto de uma estação de compostagem 
envolverá inúmeros estudos ambientais, sociais, econômicos e de 

seus impactos. Hoje, os estudos de impacto ambiental são exigidos 

para quaisquer iniciativas nesse sentido. Nada mais natural que o 

sejam. Se não cuidarmos de fazer algo dentro dos conformes legais e 
dos melhores conhecimentos técnicos e científicos, com muita 

certeza, em pouco tempo aparecerão empresas sem capacidade e 

qualificação a se rotularem de recicladoras de resíduos, colocando a 

sua má-fé em desfavor da imagem do setor. Portanto, vejo como 
bem-vindas a adequação e conformidade legal e a fiscalização severa 

das estações de compostagem. Quem sabe, acredita e faz bem feito 

não tem nada a temer. 

 

          De uma forma bem superficial, são os seguintes os pontos a 
serem considerados para o projeto, implementação e operação de 

uma estação de compostagem de resíduos e lodos de fábricas de 

celulose e papel: 

 

 Escolha da área de localização; 

 Presença de população nas vizinhanças – por mais segura 

que seja a central de compostagem, as pessoas não gostam de ter 

esse tipo de atividades nas proximidades de seus lares; 
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 Caracterização geológica, geotécnica, geomorfológica e 

hidrológica da área; 

 Caracterização dos parâmetros climáticos e da 

meteorologia do local; 

 Escolha do terreno, declividade, nível do lençol freático, 

hidrologia do local, áreas de preservação permanente, etc.; 

 Tipo de solo e compatibilidade ao uso; 

 Presença de ecossistemas frágeis no local; 

 Estabelecimento de sistemas de drenagem de águas de 

chuva, percolados, lixiviados, efluentes, etc.; 

 Avaliação de todos os impactos potenciais de acordo com 

o que preconiza as normas ambientais; 

 Avaliação das necessidades de áreas pavimentadas e 

compactadas, depósitos, áreas de aterro e disposição final de 

resíduos, áreas de tratamento de efluentes, etc., etc. 

 

          Em geral, as áreas demandadas para essas estações de 

compostagem e reciclagem de resíduos são bastante grandes. 

Associadas à área de compostagem em si, também devem existir 

áreas de disposição e estocagem, áreas de secagem do composto, 

galpões de beneficiamento, e até mesmo áreas de disposição final 
para os resíduos que não são compatíveis à reciclagem. Por isso 

mesmo, áreas entre 5 a 20 hectares são normais para as fábricas de 

celulose e papel com produções diárias entre 1.000 a 3.000 toneladas 

de produtos vendáveis. 

 

          Os investimentos variam conforme a opção tecnológica 

adotada, o grau de complexidade selecionado, os objetivos da 

estação e as quantidades e qualidades dos resíduos. Se for apenas 
uma estação de compostagem de lodos, teremos um tipo de projeto; 

se for uma central de tratamento, reciclagem e disposição final de 

todos os resíduos sólidos, inclusive os perigosos, a opção de projeto 

será outra.  

 

          Os investimentos podem estar entre 5 a 20 US$ por tonelada 

de celulose.ano e/ou papel.ano Isso significa que uma fábrica que 

produza 500.000 toneladas de celulose ou papel por ano terá um 

investimento entre 2,5 a 10 milhões de dólares, conforme a 
complexidade do sistema escolhido, incluindo aqui nessa estimativa a 

própria área de aterro industrial. Esse aterro poderá ser maior ou 

menor, em função da eleição tecnológica. As expectativas de custos 

operacionais variam entre 20 a 50 US$ por tonelada de resíduos tal 
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qual, desde a coleta na fábrica até a disposição final no comércio, 

agricultura, silvicultura ou aterro industrial. Esses valores parecem 

custosos, mas se comparados com custos envolvidos na disposição 

final de resíduos industriais em aterros, há nítida vantagem para a 
compostagem. Ainda mais que a compostagem permite se vender os 

produtos e se atingirem benefícios ao se utilizarem os mesmos nos 

jardins e nas áreas florestais das empresas.  

 

          Fábricas que possuam a geração de muitos resíduos, e esses 

sendo ainda muito úmidos e de má qualidade, gastarão muito mais 

em investimentos e nos seus custos operacionais com essas estações. 

Sempre é bom lembrar isso a quem vai começar no negócio e investir 
em uma estação de compostagem e reciclagem. O melhor é antes de 

tudo se começar com o pé direito exigindo resíduos em menores 

quantidades, melhores qualidades e especificações à equipe técnica 

de projeto que vai realizar o estudo do processo.  

 

          A geração total de lodos em fábricas de celulose e papel pode 

variar entre 10 a 300 quilogramas de lodo seco por tonelada de 

produto final. As perdas de processo que se convertem em resíduos 

podem ser - por isso mesmo - de grande magnitude. Cabe, portanto, 
aos gestores aperfeiçoarem suas operações para mínima geração de 

lodos. Isso tem reflexo enorme em custos, ficou bem claro e visível 

isso? Surpreende-me então que muitos não enxergam esses custos e 

menos ainda os custos de suas enormes perdas de fibras, cargas 
minerais, energia, trabalhos e retrabalhos, etc., etc. 

 

          Algumas empresas pioneiras na reciclagem pela compostagem 

de lodos e outros resíduos orgânicos de celulose e papel no Brasil são 
as que se seguem: 

 

 Celulose Riograndense (CMPC Brasil, ex-Riocell) em Guaíba/RS; 

 Veracel, em Eunápolis/BA; 

 International Paper do Brasil, em duas de suas fábricas – Luiz 
Antônio/SP e Mogi-Guaçu/SP; 

 Cia Suzano de Papel e Celulose, em Limeira e Anhembi/SP e em 

Mucuri/BA; 

 Rigesa Celulose, Papel e Embalagens, em Três Barras/SC. 

 

          A tecnologia de compostagem varia entre elas, isso é normal. 

Como já dissemos, cada caso é um caso, o qual precisa de estudos 

para se definir a melhor opção. No caso da empresa de celulose de 
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mercado Celulose Riograndense, a gestão de seus lodos e resíduos é 

realizada pela empresa VIDA Produtos e Serviços em 

Desenvolvimento Ecológico. Ela adota uma etapa de decomposição 

anaeróbica de uma mistura de todos os lodos da ETE com 
“dregs/grits” para fornecimento de nutrientes e ajustes de pH, 

seguida de um tratamento aeróbico e depois secagem natural do 

composto formado em leitos de secagem.  

          Já a compostagem da empresa Suzano em Limeira é feita pela 
empresa Ambitec e o sistema é aeróbico, com produção do composto 

em leiras de compostagem que são revolvidas mecanicamente.  A 

compostagem é feita com uma mistura ampla de resíduos sólidos 

(casca, “dregs/grits”, lama de cal, etc.).  

          Existem muitos outros casos, com estações de compostagem 

algumas mais simples, mas sempre procurando estar em 

conformidade legal e máxima segurança e responsabilidade. Em 

todos os casos, o objetivo é compostar os resíduos e transformá-los 
em composto orgânico ou em um resíduo orgânico estabilizado 

(“terra orgânica enriquecida”).  

 

 

Composto orgânico pronto sendo enviado ao mercado 

 

          Há casos onde a tecnologia utilizada na central de reciclagem 

se baseia na mistura integral de todos os resíduos sólidos industriais 

gerados na empresa. Isso é feito nas próprias leiras de compostagem 

através de máquinas especiais para promover essa mistura.  Com 
isso, teremos nas pilhas de compostagem materiais que por si só não 

são passíveis de serem compostados por não terem carbono 

orgânico, tais como a lama de cal, a cinza da caldeira de biomassa, 
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etc. Isso pode simplificar as operações iniciais da estação, mas 

acredito que seria mais racional se compostar somente o que é 

compostável (lodos, cascas sujas e algo dos “dregs/grits” para ceder 

nutrientes). A velocidade de compostagem será maior e as 
necessidades em área de leiras muito menores.  

         Misturando-se tudo, o teor de matéria orgânica do material 

compostado resultante ficará muito baixo, abaixo de 25 %. Com isso, 

não se consegue enquadrar o produto como composto orgânico para 
venda, pois o composto deve ter valores maiores que isso de material 

orgânico.  

 

 

Compostadeira revirando a leira em processo aeróbico de compostagem 

 

          Minha sugestão para esses casos seria a seguinte:  

 

          A maior parte dos “dregs/grits”, as cinzas de caldeiras de 
biomassa e a lama de cal poderiam ser misturadas ao composto 

depois dele pronto (e em quantidades padronizadas para ajustes). 

Isso ocorreria na própria etapa de peneiramento do lodo compostado, 

muito simples. Enquanto a compostagem dos resíduos orgânicos 
estivesse ocorrendo nas leiras, esses outros resíduos poderiam ser 

estocados em abrigos cobertos, secando e estabilizando no caso dos 

“dregs/grits” e lama de cal. Já para as cinzas da caldeira de 

biomassa, que saem bem secas onde geradas, bastariam ser 
misturadas tão logo recolhidas. Seria uma gestão mais diversificada, 

com possibilidades de geração de produtos diferenciados a critério da 

demanda dos clientes.  
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Compostagem de misturas mais complexas de resíduos sólidos 

 

 

          Em quaisquer dos casos, o material compostado poderá ter os 

seguintes destinos: 

 

 Fertilizante organomineral a granel (e eventualmente 

atuando também como corretivo de acidez de solos) para aplicação 

geral na silvicultura, agricultura anual extensiva, pastagens, 
olericultura, fruticultura e paisagismo/jardinagem; 

 

 Fertilizante organomineral ensacado, distribuído 

comercialmente por supermercados e floriculturas, para usos em 

jardinagem doméstica e em pequenas escalas; 

 

 Composto orgânico para uso em preparação de substratos 

de mudas. Nesse caso, o composto é misturado a outros ingredientes 

como: terra orgânica, vermiculita, casca de arroz carbonizada, casca 
de árvores carbonizadas, etc.; 

 

 Vermicomposto de minhocas que é comercializado 

ensacado e para uso em plantas de vasos; 

 

 Composto para cultivo de cogumelos: mercado muito 

mais exigente e que exige lodos mais seguros em termos de sua 

composição (restrições a organoclorados, metais pesados e 

patógenos). 
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          Como uma referência para vocês, vejam a seguir o que a 

empresa VIDA relata para a composição de seus produtos Humosolo 

e Humoativo, que nada mais são do que substratos formulados e 
compostos orgânicos originados de lodos e outros resíduos do 

processo de fabricação de celulose e papel. 

  

 

 

Especificações do Humosolo ES ou substrato formulado (terra 

enriquecida) da empresa Vida - Produtos e Serviços em 

Desenvolvimento Ecológico Ltda. 

http://www.vida-
e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7:humosolo-substrato-

formulado&catid=3:eldorado-do-sul-rs&Itemid=13   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7:humosolo-substrato-formulado&catid=3:eldorado-do-sul-rs&Itemid=13
http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7:humosolo-substrato-formulado&catid=3:eldorado-do-sul-rs&Itemid=13
http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7:humosolo-substrato-formulado&catid=3:eldorado-do-sul-rs&Itemid=13
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Especificações do Humoativo ES ou composto orgânico da empresa 

Vida - Produtos e Serviços em Desenvolvimento Ecológico Ltda. 

http://www.vida-
e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5:humoativo-es-

fertilizante-organico-composto&catid=3:eldorado-do-sul-rs&Itemid=13         

 

 

 

          Amigos, vocês puderam notar dessa seção como foi rápida a 

evolução dessa área de reciclagem de resíduos sólidos de nossa 

indústria brasileira de celulose e papel. Em um país de dimensão 

continental como o Brasil, com uma população crescente e 

demandante de recursos naturais e ambientais, nada melhor do que 
compatibilizar a geração de resíduos industriais com usos 

sustentáveis dos mesmos. Especialmente se forem destinados à 

agropecuária e silvicultura. Muito melhor do que aterrar isso tudo, 

concordam? 

 

 

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

http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5:humoativo-es-fertilizante-organico-composto&catid=3:eldorado-do-sul-rs&Itemid=13
http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5:humoativo-es-fertilizante-organico-composto&catid=3:eldorado-do-sul-rs&Itemid=13
http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5:humoativo-es-fertilizante-organico-composto&catid=3:eldorado-do-sul-rs&Itemid=13
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COMPOSTAGEM DA CASCA DE EUCALIPTO 

 

 

 
Casca de eucalipto 

 

 
          A casca do eucalipto pode se transformar em um resíduo 
volumoso e inconveniente nas fábricas de celulose e papel. Mesmo 

quando ela for utilizada nas fábricas como combustível, sempre 

existirão volumes grandes de cascas rejeitadas devidos 

contaminações com pedras, terra, etc. Esse tipo de rejeito de casca 
também contem folhas, ramos e outros contaminantes que entram 

sem convite nas fábricas, acompanhando as toras nas cargas dos 

caminhões. Por essa razão, essa casca suja não é recomendada ser 

encaminhada às caldeiras de biomassa.  

 

          Muitas vezes, o excesso de casca se deve à excessiva geração 

desse resíduo, mais do que as caldeiras de biomassa conseguem 

consumir. Quase sempre, o excesso de casca se deve a erros de 

planejamento energético, modernizações tecnológicas nas fábricas e 
também à sobra de biomassa em razão da elevada presença de 

restos de madeira contaminando a casca. Nesse último caso, são 

comuns as perdas de madeira a um nível que pode atingir 15 a 25% 

do peso seco do resíduo casca.  

 

          Uma alternativa para a casca suja rejeitada no processo fabril 
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é a compostagem. A outra seria a sua conversão a mulch, algo muito 

comum no Hemisfério Norte. 

 

          As fábricas de celulose estão conscientes que sempre haverá 
algo a se fazer em termos de resíduos de cascas. Quando a casca é 

disposta em aterros sanitários, um problema é o lixiviado, muito rico 

em demanda química de oxigênio. As cascas de eucaliptos são muito 

ricas em compostos solúveis em água e a contaminação é inevitável 
devido às águas das chuvas e da lavagem das toras. Por essa razão, 

a melhor solução para o problema da casca não é o aterro, mas a 

compostagem ou o espalhamento da mesma sobre o solo como 

cobertura morta. Isso a converte da posição de um resíduo 
indesejável para um adubo orgânico valioso e desejado. 

 

Resíduo “casca suja” 

 

          Os resíduos de casca são muito úmidos, volumosos e difíceis 

de serem manuseados. Eles exigem intenso manuseio e máquinas e, 
é claro, pessoas para as operações. Entretanto, isso faz parte da 

solução do problema. Mesmo quando a fábrica descasca as toras e 

usa a casca como combustível, esses resíduos são muito volumosos. 

A razão é que as caldeiras rejeitam cascas muito úmidas ou 
contaminadas. Apenas para se ter uma ideia, as cascas residuais da 

área de lavagem das toras possui mais de 10% de terra e areia base 
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seu peso seco. Além disso, são muitíssimo úmidas (mais de 65 - 70% 

de umidade). Definitivamente, esse resíduo não é um bom 

combustível. A compostagem ou a utilização como cobertura morta 

(mulching) são os usos mais viáveis.  

 

          A quantidade de resíduos de casca gerados pela área de 

lavagem de toras em uma fábrica padrão de polpa de eucalipto varia 

de 40 a 100 quilos úmidos por tonelada de polpa seca ao ar. A 
umidade desse material varia de 45 a 75%. Isso significa 10 a 25 kg 

absolutamente secos por tonelada seca ao ar de polpa, ou 5 a 12 kg 

secos de casca por tonelada seca da madeira utilizada no processo 

(cerca de 0,5 a 1% do peso seco alimentado na fábrica). 
Definitivamente elevado. Mas pode ser inclusive maior, caso sobre 

casca energética de boa qualidade por falta de consumo pelas 

caldeiras de força. 

 

          As coberturas mortas (mulching) e os compostos obtidos de 

casca de eucaliptos e de outros resíduos orgânicos estão crescendo 

em importância em nossa sociedade. Eles são úteis em jardinagem, 

horticultura, fruticultura e também em atividades de viveiros 

florestais e no próprio reflorestamento. Existem muitas empresas que 
se valem do composto de casca como parte da receita dos substratos 

para preparação de mudas florestais e agrícolas em seus viveiros.  

 

          As coberturas mortas ou mulches são materiais naturais 
(orgânicos ou inorgânicos) colocados no solo, acima da zona de 

crescimento das raízes das plantas com finalidades como: preservar a 

umidade do solo, evitar o crescimento de ervas daninhas, ajudar na 

fertilização da planta. Os mulches têm outras contribuições 
importantes como: redução da compactação do solo, equilíbrio da 

temperatura, redução da erosão e melhoria da textura do solo. 

Muitos materiais podem ser convertidos em mulches: folhas e ramos 

mortos e secos, casca de árvores, casca de frutas, bagaço de cana, 

etc. Em virtude da riqueza microbiológica do solo, os mulches são 
gradualmente decompostos de uma maneira natural, retornando 

carbono ao solo e cooperando para a alimentação das plantas através 

da ciclagem de nutrientes. Solos que recebem esse tipo de matéria 

orgânica são mais ricos em nutrientes e em vida biológica, são 
também mais úmidos e ajudam a planta a se defender melhor das 

adversidades da natureza. Por essas razões, as coberturas mortas 

melhoram a saúde das plantas. 

          O uso de coberturas mortas é comum na jardinagem e na 
horticultura. As razões são inúmeras, mas todo jardineiro ou 

horticultor sabe que estará dando produtividade e mais beleza ao seu 

jardim ou horta. Evitando o nascimento das ervas daninhas, as 
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plantas desejadas terão mais umidade e nutrientes para seu uso no 

solo.  

 

          Hoje, com uma sociedade mais voltada para o natural e o 
verde, o uso de compostos orgânicos e de mulches são alternativas 

muito valorizadas. Eles permitem que se reduza o uso de 

agroquímicos como herbicidas e adubos minerais. Uma vez que são 

baseados em resíduos, a compostagem e as coberturas mortas 
permitem que se reduzam o lixo e os lixões no planeta. 

 

          A casca não é o material ideal para mulching porque ela é 

pobre em nitrogênio e competirá com as plantas pelo nitrogênio do 
solo. Embora não tão ideal como as folhas e seus galhos, a casca do 

eucalipto constitui-se em um material de mulching viável e 

considerado amigo-do-meio-ambiente. Outra vantagem relatada da 

casca do eucalipto é que ela não atrai, pelo contrário, repele alguns 
insetos. 

 

          A utilização de casca moída ou fragmentada de eucalipto para 

condicionamento do solo necessita mais cuidados do jardineiro, 

agricultor ou florestal que o uso de seu composto. A razão é a 
demanda inicial alta de nitrogênio pela casca quando ela é colocada 

em contato com o solo. Para que a casca seja degradada pelos 

microrganismos, o nitrogênio precisa vir de algum lugar e se ele não 

for adicionado, será tirado do solo.  

 

          Uma possibilidade então é se melhorar o mulch misturando 

alguma fonte nitrogenada, deixando isso por um tempo para 

melhorar a absorção do adubo pela casca. Só depois aplicar ao solo. 
Duas questões muito comuns são: qual a dosagem de nitrogênio a 

ser aplicada? Qual a melhor fonte de nitrogênio? É sabido que a ureia 

e o nitrato de amônio são as que possuem mais rápida resposta. As 

dosagens variam entre 0,5 a 1,5% de N base peso seco de casca. 

Isso varia dependendo do teor de folhas que a casca contiver. A 
fertilização nitrogenada da casca favorece e aumenta a velocidade de 

decomposição aeróbica da mesma. Deve-se cuidar para evitar a 

perda por lixiviação desse valioso fertilizante adicionado, quando 

assim o for. A adição de nitrogênio é requerida para se baixar a 
relação Carbono/Nitrogênio, que é muito ruim nas cascas de eucalipto 

(ela é naturalmente alta, entre 150 a 250). Quando a casca está 

contaminada com serragem de madeira, essa relação é ainda pior 

pelo baixíssimo teor de nitrogênio da madeira. Quando a casca está 
contaminada com folhas, a situação melhora, pois o teor de 

nitrogênio das folhas é bem maior do que nas cascas.  
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          Os resíduos de cascas de eucaliptos possuem grande 

variedade de formatos: serragem ou finos, cavacos, pedaços 

grandes, lascas, cordões, etc. Essa situação não é desejada para 

quem produz o mulch. O ideal é que as cascas sejam em fragmentos 
uniformes, como acontece com aqueles obtidos quando se utilizam os 

descascadores de campo móveis (fotos a seguir). Quando isso não 

acontece, as cascas precisam ser uniformemente fragmentadas em 

pequenos pedaços ou cavacos. Existem disponíveis no mercado 
equipamentos para picar cascas, os consagrados picadores de casca. 

 

 

    
Descascadores semi-mecanizados acabam picando mais adequadamente a casca 

 

 
          A casca e a madeira são relativamente resistentes à 

decomposição. Elas são ricas em lignina e em outros compostos 

fenólicos, o que aumenta suas resistências ao ataque microbiológico. 

Alguns compostos fenólicos podem até mesmo causar algum efeito 
alelopático (efeito prejudicial) em plantas daninhas ou mesmo na 

planta onde o mulch está sendo aplicado para proteção. A mistura de 

algum composto de cálcio, preferencialmente algum resíduo da 

fábrica de celulose é desejável. Com isso, minimizamos o problema. 
As fábricas kraft possuem sempre  resíduos de cálcio, como por 

exemplo, a lama de cal ou os “grits” da caustificação. É possível que 

durante a decomposição do mulch que o pH possa subir ligeiramente 

acima de 7. Cuidados devem ser tomados para evitar que algum 

micronutriente seja prejudicado em sua absorção pela planta devido 
a esse pH mais alto.  

 

          A conclusão sobre esse assunto é que a adição de uma 

cobertura morta de casca de eucalipto necessita cuidados e 
acompanhamento – a coisa não é tão simples como apenas se colocar 

a casca ao redor das plantas nos jardins ou hortas. A própria situação 

atual muito comum de se deixar a casca no campo consiste em uma 

operação de mega-mulching. Cuidados deveriam ser tomados, 
acompanhando-se essa degradação e se enriquecendo o ambiente 
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com nitrogênio ou cálcio, quando possível. 

 

          Os mulches devem ser adicionados à superfície do solo, nunca 

em camadas mais espessas que 15 a 20 cm. Quanto melhor são os 
cavacos de casca, mais espessa pode ser a camada da cobertura. 

Uma camada muito espessa é detrimental, pois evita que a água da 

chuva alcance o solo ou causa danos aos caules jovens das plantas. É 

comum se ter plantas estressadas ou até mesmo mortas não devido 
à qualidade do mulch, mas sim devido o excesso de cobertura morta. 

 

          Alguns maus usos para o mulch de cascas de eucaliptos são: 

 

 Pedaços de casca muito pequenos, tipo serragem de 

casca: eles impermeabilizam o solo, não deixam entrar nem água 

e nem oxigênio no solo. 

 

 Camadas muito espessas de casca, encostadas no caule 

das plantas: as plantas jovens não possuem mecanismos muito 

bons para se defenderem de ambientes muito úmidos e em 

intensa atividade de degradação biológica. Os microrganismos 

querem degradar matéria orgânica e o caule da planta é também 
matéria orgânica. A região do colo é sempre uma região sensível 

nas plantas vivas. Com isso, a planta pode sofrer “stress” ou 

morrer. 

 

 O excesso de mulching ou de água favorece as condições 

para doenças fúngicas e para o ataque de insetos como grilos e 

besouros perfuradores.  

 

          Em oposição aos problemas do mau uso, é bem sabido que as 

cascas de eucalipto quando usadas como mulch podem ajudar a 

prevenção de algumas doenças de fungos nas plantas, como aquelas 

resultantes de ataques e infestações de Armillaria, Rhizoctonia, 

Pythium e Phytophthora. É por isso que a compostagem das cascas 
tem a vantagem de eliminar fungos potencialmente causadores de 

doenças, devido à elevação da temperatura durante a fase termofílica 

da compostagem. Compostos de casca podem por isso servir de 

substratos muito bons tanto para prevenir doenças, como para serem 
inoculados com agentes biológicos favoráveis às plantas, como 

micorrizas ou rizóbios, nas preparações de mudas em viveiros.  
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          A compostagem é um processo que degrada as moléculas 

longas e complexas da biomassa orgânica da casca, tornando-as mais 

simples. É um processo biológico, que pode ser conduzido tanto em 

presença como ausência de oxigênio (aeróbico ou anaeróbico). A 
vantagem da compostagem é que podemos fazer um controle 

adequado dessa degradação, interrompendo-a no momento em que o 

composto resultante estiver pronto e nas condições requeridas. Os 

resíduos de árvores, como casca e madeira, são muito ricos em 
celulose, lignina e outros carboidratos de cadeias longas. Uma ampla 

população de microrganismos toma parte nessa degradação. 

 

          Na decomposição biotecnológica da matéria orgânica ocorre a 
transformação dos compostos complexos em compostos mais simples 

do tipo ácidos húmicos e ácidos fúlvicos. Parte do carbono é perdida 

como CO2 para a atmosfera e parte é incorporado aos corpos dos 

microrganismos, em suas células e sucos vitais. Por essa razão, há 
uma perda de matéria seca quando se faz a compostagem. Isso dá 

origem a um rendimento, até certo ponto difícil de ser medido devido 

às diferenças nos teores de umidade, às constantes mexidas nas 

pilhas, às misturas de materiais, etc. De qualquer maneira, a perda 

da fração orgânica da casca na compostagem varia de 45 a 55%, 
dependendo de alguns fatores, o mais importante sendo o real 

momento que se encerra a operação e se o composto está pronto ou 

maduro ou não.  

          Muitas vezes o composto ainda não está pronto, mas o 
fabricante para ganhar tempo e rendimento, interrompe a sua 

compostagem e já o libera para comercialização ou uso. Compostos 

verdes não são adequados, pois competirão com as plantas adubadas 

pelo nitrogênio, da mesma forma que um mulch. 

          Na decomposição da matéria orgânica, os sais minerais e a 

terra que contamina a casca acabarão disponibilizando íons nutritivos 

aos microrganismos. A grade orgânica da biomassa é fragmentada e 

os íons liberados como nutrientes. É por essa razão que esse 

fenômeno é também conhecido como mineralização da matéria 
orgânica. 

          Antes da compostagem, é possível se preparar os pedaços de 

casca, fragmentando-os em pequenos pedaços, utilizando um picador 

de resíduos florestais. É uma boa opção para se acelerar a 
decomposição, entretanto, quando a casca tiver muitas pedras, isso 

pode ser problemático. Uma prévia operação de limpeza da casca se 

torna requerida e existem equipamentos especializados para fazer 

essa operação de remoção de pedras e restos de madeira. Com essas 
preparações prévias, o tempo de compostagem ficará menor. Mesmo 

assim, após a compostagem um eficiente peneiramento deverá ser 

feito para retirar pedaços de casca que não compostaram e outros 
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macro-contaminantes eventualmente presentes.  

 

 
Picador de cascas  

 

 

          Muitos microrganismos estão envolvidos nesse trabalho de 

decomposição biológica da casca, principalmente fungos e bactérias. 

Eles são classificados conforme a temperatura em que são ativos e 

sobrevivem. Os microrganismos mesofílicos desenvolvem-se bem 
entre 25 a 40ºC e os termofílicos preferem temperaturas mais altas, 

entre 50 a 65ºC.  

          O primeiro estágio da decomposição aeróbica da casca mostra 

uma elevação rápida da temperatura até cerca de 60 a 65ºC, em 
uma fase termofílica, muito rica em atividade biológica. Depois, a 

temperatura cai gradualmente até a temperatura ambiente e é 

mantida nessa fase naturalmente: é a fase mesofílica. Quando a 

relação C/N está próxima a 20 o composto está quase pronto e o 
processo de maturação deve ser continuado até que o real húmus 

fique pronto (C/N de aproximadamente 10).  

          Muitas vezes se inoculam microrganismos desejáveis, 

obtendo-se os inóculos de compostagens anteriores. É possível 

também se inocularem micorrizas ou rizóbios no composto, para uma 
venda com valor agregado.  

          O húmus é o resultado final da decomposição, com uma 

relação C/N entre 8 a 15 (média 10). O húmus é rico em substâncias 

do tipo ácido húmicos e fúlvicos, além de humina. Essas substâncias 
são formas estáveis da matéria orgânica da casca que foi decomposta 

no processo de compostagem.  

          A casca original do eucalipto e a biomassa associada que 

acompanha a casca suja possuem alta relação C/N. Isso significa que 
elas possuem mais dificuldade de serem compostadas porque os 
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microrganismos necessitam de nitrogênio para suas atividades 

fisiológicas de degradação dos compostos de carbono.  Por essa 

razão, para se acelerar a decomposição da casca do eucalipto, pode-

se adicionar algum fertilizante nitrogenado ou se misturá-la com 
alguma outra matéria orgânica mais rica em nitrogênio (lodo 

secundário de estação de tratamento de efluente, cinzas de caldeiras 

de biomassa, lodos de esgotos sanitários, resíduos de restaurante, 

etc.). Nesses casos, conforme a fonte nitrogenada, é importante se 
monitorar a presença de metais pesados no húmus. Outra coisa a se 

monitorar é a presença de patogenicidade do húmus, devido à 

contaminação com bactérias que possam trazer alguma enfermidade 

a humanos.   

 

 

Cascas a compostar 

 

          Dessa forma, a casca do eucalipto por si mesmo, embora rica 

em nutrientes, não é um substrato muito favorável. Nós não 
podemos dizer que seja um material problemático, porque ela se 

degrada por si só, mesmo tomando mais tempo. Uma das razões é a 

presença de compostos fenólicos, especialmente taninos e outros 

compostos fito-tóxicos, produzidos pela planta para se defender do 
ataque biológico. Esses compostos fitotóxicos e inibidores do 

desenvolvimento microbiológico são abundantes na casca fresca, mas 

eles se decompõem com o envelhecimento da pilha de casca. Além 

das pequenas proporções desses agentes fitotóxicos, as cascas 
possuem grandes quantidades de açúcares solúveis em água e 

frações orgânicas lignocelulósicas que são facilmente decompostas. 

Isso mais que compensa os problemas de menor biodegradabilidade 

da casca. 

          Os extratos de casca contendo taninos e outros agentes 
inibitórios aos microrganismos podem ser utilizados para o 

desenvolvimento de colônias adaptadas a eles, em condições 
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laboratoriais e de bancada experimental.  Posteriormente, essas 

culturas poderão ser inoculadas nas pilhas de casca para auxiliar na 

biodegradação. De uma forma geral, as cascas de eucaliptos não são 

ricas em taninos anti-microbiológicos, o que ajuda na sua conversão 
mais rápida a húmus. 

          A compostagem da casca é necessária antes de se adicioná-la 

como meio de crescimento ou substrato para outras plantas. Ela se 

constitui em um procedimento científico e tecnológico. Não se 
consegue boa compostagem simplesmente se fazendo uma pilha de 

casca e se esperando o tempo passar. Muitas operações e controles 

são necessários. Podemos até mesmo dizer que outra atividade 

produtiva tem que ser desenhada e operada. Até certo ponto, isso 
tem acontecido em muitas fábricas de celulose, pois a casca é um de 

seus principais resíduos. 

 

          No Brasil, algumas empresas produtoras de celulose e papel 
estão operando facilidades de compostagem de resíduos que são 

estado-da-arte – isso já lhes foi dito anteriormente. Com isso, 

fermentam e decompõem a casca para obter um húmus para 

aplicação na floresta ou para venda no mercado agrícola. Isso tem 

ocorrido para outros tipos de indústrias de base florestal nas áreas de 
painéis de madeira, produção de taninos de casca de acácia negra, 

etc.  

 

 

 

Pátio do resíduo casca suja aguardando processamento 
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Compostagem de casca de eucalipto em Eldorado do Sul 

Parceria: Celulose Riograndense e Vida 
http://www.vida-

e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4:central-de-
tratamento-de-residuos-vida-em-eldorado-do-sul-rs 

 

 
Compostagem de casca de eucalipto em Belmonte/BA 

Parceria: Veracel e Vida 
http://www.vida- http://www.vida-

e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19  

 

 

http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4:central-de-tratamento-de-residuos-vida-em-eldorado-do-sul-rs
http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4:central-de-tratamento-de-residuos-vida-em-eldorado-do-sul-rs
http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4:central-de-tratamento-de-residuos-vida-em-eldorado-do-sul-rs
http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4:central-de-tratamento-de-residuos-vida-em-eldorado-do-sul-rs
http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4:central-de-tratamento-de-residuos-vida-em-eldorado-do-sul-rs


68 
 

          O composto produzido a partir da casca do eucalipto pode 

perfeitamente ser registrado nos órgãos competentes que governam 

o registro e a distribuição de fertilizantes orgânicos. Quando a 

compostagem da casca é associada com outros tipos de resíduos 
orgânicos industriais (lodos, esgoto sanitário, serragem, cinzas de 

carvão mineral ou de biomassa, etc.) há maiores exigências para a 

sua liberação pelos outros riscos associados, como patogenicidade, 

cheiro e presença de metais pesados. 

 

          Um bom gerenciamento do sistema de compostagem deve 

sempre estar bem atento à matéria prima inicial ao processo e 

também à qualidade do produto final. Esse último deve ser inodoro, 
rico em nutrientes (deve-se evitar perdê-los na compostagem), com 

adequada relação C/N, boa granulometria, pouca umidade, isento de 

larvas de vermes e de insetos, sem bactérias patogênicas e sem 

sementes de ervas daninhas. Tudo isso pode ser conseguido na 
compostagem através da adição de água, controle do pH, 

temperatura, adição de nutrientes, tempo de retenção, isolamento da 

área, etc.  

 

          Ao final da compostagem, após se ter tido uma eficiente 
degradação orgânica, além de se misturar bem o composto já 

estabilizado, podemos dizer que a casca se transformou em húmus, 

um maravilhoso fertilizante orgânico.  

 

          Importante reforçar que as relações C/N da casca inicial 

precisam ser baixadas para valores entre 10 a 20 (máximo) para que 

o composto possa ser aceitável. Em valores próximos de 20 a 

degradação da matéria orgânica está praticamente completada e em 
valores próximos a 10, o húmus está pronto e estabilizado. Quando 

temos relações de C/N acima de 20, com certeza o processo de 

degradação da matéria orgânica ainda não se completou e continuará 

a ocorrer na “casa do cliente”, o que é completamente inapropriado.     

       

         Muitas vezes o composto de casca ainda não completamente 

pronto é secado pelo fabricante de húmus utilizando-se de leitos de 

secagem. Com a secagem, o material perde o cheiro e dá a falsa 

impressão de ser húmus pronto. Entretanto, basta receber adição de 
água e encontrar condições de ar e de nutrientes, que ele volta a se 

decompor. Nessas condições esse material ainda “verde” pode causar 

mais prejuízos do que benefícios às plantas. O mesmo ocorre quando 

o húmus, mesmo pronto, não é peneirado e apresenta ainda pedaços 
de casca sem decomposição. 
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          Lembrem-se de que a relação C/N da casca original do 

eucalipto é bastante elevada já que ela tem baixo teor de nitrogênio 

(entre 0,15 a 0,25%). Esses valores de nitrogênio são mais altos 

quando a casca está contaminada com folhas e diminuem quando 
contaminada com muitos resíduos de madeira. A relação C/N mais 

usual para o resíduo considerado como casca suja está entre 150 a 

250. Como as folhas possuem entre 0,8 a 1,5% de nitrogênio, uma 

boa forma de se baixar a relação C/N é se ter bastantes galhos finos 
com folhas misturados na casca. Como já visto, após a 

compostagem, a relação C/N baixa para valores menores que 20. 

Isso é consequência do abaixamento do carbono orgânico de 

aproximadamente 40% para cerca de 20 a 30% e da elevação do 
nitrogênio total para cerca de 1 a 1,5%  Todos os sais minerais 

nutrientes devem aumentar no composto, se tomarmos medidas 

preventivas na compostagem, para evitar suas fugas através da 

percolação através da água de molhagem e da água da chuva. Por 
essa razão é que é fundamental que as composteiras sejam bem 

desenhadas e operadas. 

 

          A explicação para a concentração bem maior dos cátions é 

simples. Muitos deles estavam imobilizados como cristais na estrutura 
anatômica da casca e não conseguiam ser solubilizados ou 

disponibilizados para a análise química. Há também o fantástico 

efeito dos microrganismos que ajudam na liberação de cátions 

presentes na terra que sempre acompanha a casca. Com isso, os 
microrganismos incorporam muitos nutrientes em sua frágil massa 

celular. Como a matéria orgânica da casca se decompõe e perde 

carbono pela degradação, os minerais se concentram se bem 

guardados e protegidos durante a compostagem. 

 

          Algo que precisa ser bem cuidado e conhecido é qual o teor de 

terra, areia e água que a casca a ser compostada contém. Isso 

porque em toda pesagem ou análise química que se fizer do 

composto, esses materiais poderão afetar os resultados, 
principalmente se muito variados. O próprio acompanhamento do 

processo de compostagem através das análises de C, N, Ca, P, K, 

umidade, pH e micronutrientes, poderá ficar mais difícil devido a 

esses “contaminantes”. 

 

          A determinação do rendimento da compostagem é difícil 

devido à presença de contaminantes como terra, além da dificuldade 

de se medir adequadamente a umidade da matéria prima inicial e do 
composto. É relativamente aceito que o rendimento varia de 45 a 

55% base fração orgânica. Isso varia em função do conteúdo 

orgânico, do tamanho e estrutura das partículas e da proporção de 
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cavacos e pedaços grandes de madeira.  Quando essas partículas são 

muito variadas em tamanho e a casca possui muito conteúdo de 

pedaços de madeira, a fração não compostada é alta. Esses pedaços 

precisam definitivamente ser removidos por peneiramento e 
separados do composto, senão o produto e o consumidor ficarão 

prejudicados. 

 

          Quando a casca é simplesmente adicionada como mulching 
sobre o solo, em maior ou menor espaço de tempo, ela também será 

decomposta por meios biológicos e virará húmus. Existe, portanto 

uma diferença importante entre a casca em si, o mulching e o húmus. 

Todos são matérias orgânicas, mas apenas a matéria decomposta e 
com baixa relação C/N pode ser chamada de húmus. 

 

          Conhecidas as dificuldades e sabedores dos parâmetros 

qualitativos, se tivermos a matéria prima, poderemos mais 
sabiamente iniciar o processo de utilização e valorização desse 

material. 

          Infelizmente, ainda por muitos, a casca é considerada como 

um resíduo - e pasmem - enterrada em aterros sanitários como se 

fosse lixo e consumindo enormes dispêndios econômicos para se 
fazer isso.  

 

 

Depósito de casca residual de processos de industrialização de toras de eucalipto 

======================================== 
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USO  AGRÍCOLA E FLORESTAL PARA OS COMPOSTOS DE 

RESÍDUOS 

 

           

 
 

          O uso agrícola e florestal de resíduos das fábricas de celulose e 

papel é antigo como prática operacional. Isso tem ocorrido em 

inúmeros países e para distintos tipos de fabricações. Existem 

milhares de publicações referindo e explicando sobre isso na 
literatura mundial. A maioria delas é escrita por eminentes 

pesquisadores acadêmicos em parceria com técnicos de empresas 

desse setor industrial. Essa orientação agrícola dos resíduos do setor 

tem sido mais recentemente complementada com a eleição de sua 
vocação florestal, para disposição em florestas plantadas de rápido 

crescimento. 

 

          Tanto cultivos agrícolas anuais (soja, cana-de-açúcar, etc.) ou 
perenes (pomares de frutas e cafezais, por exemplo), como florestas 

plantadas de eucaliptos e Pinus demandam muitos nutrientes para 

maiores crescimento e produtividade. A adubação mineral é rápida e 

fácil, mas custa cada vez mais aos empresários agrícolas e florestais. 

Também há suspeitas e evidências de que as fontes de nutrientes 
minerais se tornarão mais escassas e custosas. Com isso, a 

alternativa de utilização de resíduos municipais e industriais, que 

sejam ricos em nutrientes, tem chamado a atenção dos 

pesquisadores, técnicos, agricultores, etc. Há tantos exemplos de 
sucessos para essa prática que se torna absolutamente impossível se 

relatar de forma simplificada tudo o que existe. Colocamos algumas 

dezenas de sugestões de bibliografias na seção final de referências de 

literatura. Vocês poderão descarregar para leitura as que mais lhes 
chamar a atenção.  Em geral, todas mostram ganhos positivos na 

produtividade, como também apontam efeitos sinergísticos para a 

adubação organomineral.  Isso porque os compostos de lodo e de 

casca, com seus ácidos orgânicos do húmus, retêm água e 
nutrientes, impedindo a lixiviação e percolação dos nutrientes pela 
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água das chuvas.  Também o húmus ativa a microvida do solo, 

ajudando no desenvolvimento de micorrizas e outros organismos 

biológicos simbiontes e recicladores de nutrientes, que colaboram 

para melhor absorção e utilização desses nutrientes (sejam macro ou 
micronutrientes) pelas plantas.  

 

          Apesar do enorme sucesso e do muito que se publicam sobre 

as vantagens, melhores dosagens e formas de aplicação, etc., o uso 
agrícola e florestal deve ser adotado com respeito e cautela. A prática 

é viável e desejável, mas deve ser feita com respeito e 

responsabilidade por todos.  

 

          Isso porque existem alguns pontos importantes a serem 

lembrados e cumpridos: 

  

 Os lodos, sejam eles nas formas cruas ou compostadas, 
são resultantes de resíduos que precisam de especificações muito 

claras. Mais ainda, devem cumprir com as especificações e 

exigências legais, exigindo controle e fiscalização para isso. Tanto 

a presença como os teores limites dos poluentes mais 

problemáticos precisam de monitoramento e controle pra 
atendimento legal e responsável. 

 

 O uso agroflorestal de resíduos precisa ser respaldado por 

autorizações e aprovações ambientais e legais, bem como de 
registro de produtos em órgãos competentes. Em geral, as 

organizações públicas que concedem as licenças de operação 

exigem estudos de impacto ambiental e programas de 

monitoramento para verificação de eventuais impactos em cursos 
d’água, águas subterrâneas, química e física do solo, microbiologia 

do solo e também nos produtos da agricultura e silvicultura que 

venham a ser comercializados. 

 

 O processo não se encerra com a obtenção da licença 
para uso do composto na agricultura e/ou floresta. Esse é só o 

ingresso para entrar no processo. Estudos e pesquisas devem ser 

executados de forma compartilhada e continuada pelo gerador dos 

resíduos e pela empresa gestora da reciclagem dos resíduos. Os 
objetivos devem ser orientados para o aperfeiçoamento dessa 

prática, potencialização de novos usos e minimização de quaisquer 

riscos sociais e ambientais. 
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 A legislação aplicável ao uso de resíduos no solo é vasta a 

nível mundial. Deve-se estar sempre monitorando a mesma, 

procurando pelas novidades e eventuais mudanças. Em casos de 

alterações, entender as razões para elas. 

 

 Todo esse processo é de longo prazo. Alguns 

contaminantes dos compostos de lodo industrial podem-se 

acumular nos solos com aplicações exageradas e continuadas do 
material em uma mesma área. Esse é um perigo normal de 

acontecer, pois algumas empresas selecionam as áreas mais 

próximas do ponto de geração para aplicar mais do material. Com 

isso, podem sobrecarregar a capacidade de absorção e retenção 
desses solos, saturando e aumentando demais as concentrações 

de elementos problemáticos.  

 

          Tenho muita preocupação com empresas que tenham baixo 
nível de compromisso com a sustentabilidade de seus recursos 

naturais. Algumas podem estar só preocupadas em achar um lugar 

para jogar os resíduos, e usam a compostagem como uma “operação 

de fachada”. Nesse caso, pode ocorrer superconcentração desses 

solos com os resíduos, e daí, em um instante mais, contaminações de 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, arraste de resíduos por 

drenagem superficial, etc. Até mesmo os produtos agropecuários 

podem ficar contaminados.  

 

          Não podemos ficar de olhos fechados aos maus exemplos: eles 

podem definitivamente prejudicar a todos os demais que procuram 

fazer as coisas bem feitas e dentro de protocolos de segurança e de 

minimização de riscos. Por essa razão, insisto muito para que essa 
atividade seja trilhada apenas pelos que acreditam nela e desejam 

fazer isso de forma muito legal, sendo inclusive regulamentada e 

fiscalizada por auditores de terceira parte. Esses podem ser 

contratados por iniciativa da própria empresa, sem ter que esperar 

uma exigência legal do órgão de controle. Agregaremos com isso 
credibilidade, segurança e transparência. 

 

          Eu particularmente acredito muito na utilização agroflorestal 

dos resíduos de fábricas de celulose e papel - afinal participei desde o 
início das pesquisas iniciadas em 1983 para que isso pudesse 

acontecer na empresa Riocell, onde trabalhei por 19 anos. Gostaria 

muito que os cuidados tomados pelas empresas Celulose 

Riograndense, Veracel, Suzano, Rigesa MeadWestvaco e International 
Paper do Brasil, dentre outras tantas mais, possam ser multiplicados 

para muitas outras empresas no Brasil e fora dele. Tenho absoluta 



74 
 

certeza de que essas empresas possuem estações de reciclagem de 

resíduos das melhores e mais modernas do mundo nesse setor. Não 

espero que todas tenham esses tipos de estações de reciclagem 

estado-da-arte e moderníssimas. Até mesmo porque a compostagem 
é uma operação microbiológica muito simples, que pode ser feita até 

mesmo por um cidadão normal em sua casa. Advogo a necessidade 

de compatibilizar qualidade, produtividade, custos, segurança e 

compromisso socioambiental nesse processo 

 

 
Fonte:  
http://www.vida-
e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20:central-de-

tratamento-de-residuos-vida-em-eldorado-do-sul-rs  

 

 

          Os lodos e a casca, quando adequadamente compostados, 

podem e devem ser utilizados como biofertilizantes agrícolas, 
florestais e até mesmo para hortaliças e plantas de vasos caseiros. A 

aplicação deve ser sempre monitorada pelos produtores em seus 

aspectos práticos e legais. No caso de se notar algum tipo de efeito 

fitotóxico em algum usuário, deve-se buscar entender a causa desse 
efeito, antes de se sacrificar a prática. Por exemplo, pode-se notar 

um caso de fitotoxicidade em uma hortaliça fertilizada com o produto, 

Ao se buscar as causas disso, pode-se descobrir que o lodo 

compostado, que possuía também uma mistura com “dregs/grits”, 
não tinha uma mistura tão efetiva desses ingredientes. Algumas 

http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20:central-de-tratamento-de-residuos-vida-em-eldorado-do-sul-rs
http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20:central-de-tratamento-de-residuos-vida-em-eldorado-do-sul-rs
http://www.vida-e.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20:central-de-tratamento-de-residuos-vida-em-eldorado-do-sul-rs
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partículas maiores empedradas desse resíduo alcalino poderiam ser a 

causa dessa fitotoxicidade encontrada. Nada a se alarmar nesse caso: 

apenas correspondem a indicações do que deve ser melhorado no 

processo de produção do composto (melhorar a mistura do composto 
de lodo com os resíduos alcalinos e evitar material empedrado). 

 

         A aplicação agrícola dos resíduos compostados deve ser 

orientada ao oferecimento de nutrientes valiosos ao cultivo agrícola e 
florestal, bem como de carbono orgânico aos solos para melhorar a 

sua estrutura e física. Com isso, o resíduo aplicado deverá ter como 

resposta a melhoria da produtividade da cultura e também da 

qualidade do solo. Estamos falando de sustentabilidade da capacidade 
produtiva dos solos, coisa que muita gente se esquece, preocupando-

se apenas com a produtividade das culturas no curto prazo.  

 

          Ao mesmo tempo em que podemos agregar sustentabilidade, 
teremos que minimizar os riscos potenciais, tais como: 

 

 Eventual concentração de íons problemáticos ao solo como 

cloretos, sódio e alumínio, os quais podem, no longo prazo, afetar as 

propriedades físicas e estruturais dos solos e de suas argilas; 

 

  Eventuais alterações no pH dos solos (caso o composto tenha 

um pH mais alcalino em função da mistura de resíduos alcalinos ou 

de lodos do papel). Não é um problema tão grave, pois a maioria dos 
solos brasileiros carece de cálcio e magnésio e são mais do tipo de 

solos ácidos. Com isso, esses compostos também atuam como 

corretivos de acidez do solo. 

 

 Eventual impermeabilização das camadas superficiais do solo, 

devido às dosagens excessivas, por exemplo, de lodo cru ou lodo do 

destintamento do papel; 

 

 Eventual percolação em solos arenosos com cursos d’água nas 
proximidades e passíveis de receberem extratos de resíduos 

percolados ou arrastados. Solos argilosos e arenosos são muito 

diferentes em sua capacidade de receber esses compostos orgânicos 

da reciclagem das fábricas de celulose e papel. Nossos técnicos 
precisam entender bem isso.  
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          No Brasil existe legislação específica do MAPA – Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do CONAMA – Conselho 

Nacional do Meio Ambiente para aplicações de fertilizantes orgânicos 

resultantes da compostagem e mesmo de lodos crus, os conhecidos 
biossólidos. Também existem resoluções do CONAMA – Conselho 

Nacional do Meio Ambiente sobre a disposição de resíduos como lodos 

de estações de tratamento de efluentes sobre solos agrícolas.  

 

Fonte: Instrução Normativa nº 27 do MAPA - 09/06/2006 – dispõe sobre 

fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes, que para serem 

produzidos, importados ou comercializados, deverão atender aos limites 

estabelecidos nos Anexos I, II, III, IV e V desta Instrução Normativa no que 

se refere às concentrações máximas admitidas para agentes fitotóxicos, 

patogênicos ao homem, animais e plantas, metais pesados tóxicos, pragas 

e ervas daninhas. 

 

Nota: Para os fertilizantes organominerais, o valor máximo admitido para 

cada contaminante será obtido pela soma dos valores deste Anexo V com os 

valores referentes às garantias dos nutrientes, calculados pelo Anexo I ou 

Anexo II desta Norma, conforme o caso, referentes aos fertilizantes e 
corretivos minerais misturados no composto.  

 

Observar: 

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-
consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=16951 (IN nº 27) 

e 

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-
consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=11369  (Anexo V) 

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=16951
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=16951
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=11369
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=11369
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          Essa resolução foi complementada pela resolução do CONAMA 

– Conselho Nacional do Meio Ambiente de número 375, em 29 de 

agosto de 2006, a qual regulou o uso agrícola de lodos de estações 
de tratamento de efluentes:  
 
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res06/res37506.pdf  
 

          Pouco tempo depois, em 30.08.2006, essa resolução 375/06 

foi retificada em um de suas seções pela Resolução CONAMA nº 
380/06: 
 
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=514  
  

 

          Nos casos que tenho conhecimento e que tenho acompanhado, 

nossos compostos de resíduos de fábricas de celulose e papel têm-se 
enquadrado tanto na legislação brasileira, como no que recomendam 

as legislações norte-americanas, canadenses, alemãs, etc. Esse 

enquadramento ocorre tanto para os metais pesados, organismos 

patógenos, como para os organoclorados do tipo dioxinas e furanos. 

Nossos lodos e resíduos compostados têm mostrado valores bem 
abaixo desses limites legislados pelas mais severas e rígidas 

legislações.  

 

          Tenho alguma preocupação quanto à homogeneidade da 
mistura de resíduos e também quanto à presença de sementes de 

ervas daninhas nesses compostos. Como as estações de 

compostagem se localizam em áreas rurais, há sempre a chance de 

se terem contaminações com sementes de pragas agrícolas. São 
recomendadas barreiras das próprias árvores das florestas plantadas 

para minimizar esse risco. Isso se pode converter em um problema 

para o usuário, especialmente quando o cliente compra o composto 

para usar no jardim de sua casa. Acreditando que esteja colocando 

uma terra preta valiosa para o gramado, ele poderá estar 
contaminando com ervas daninhas o seu quintal. Como isso já 

aconteceu comigo com um lodo compostado que eu mesmo ajudei a 

desenvolver, dou esse exemplo com a máxima autoridade.  

 

          Respeitando as recomendações legais e usando o bom senso, 

bem como a experiência adquirida e comprovada pelos milhares de 

artigos técnicos disponibilizados na literatura, temos todas as 

condições de realizar um excelente trabalho de se produzir e usar 
lodos em agricultura e silvicultura. Tenho insistido e falado muito e 

diversas vezes, para que fique bem claro que temos tecnologias e 

conhecimentos e devemos nos valer disso.  Também tenho repetido 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res06/res37506.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=514
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que minha preferência é por material compostado em especial no 

caso dos lodos – é prática mais ecoeficiente, segura e sustentável. 

Para uso de lodo cru, as atenções e avaliações devem ser maiores, 

como é no caso dos biossólidos. 

 

          As dosagens de lodo compostado vão depender da cultura 

sendo adubada, da época e maneira de adubação, da fertilidade do 

solo e das concentrações de nutrientes no composto. As taxas de 
aplicação variam entre 10 a 60 toneladas de composto por hectare, 

sendo esse peso referido a composto como tal, a cerca de 50% de 

umidade.  Existem diversos estudos mostrando que dosagens muito 

elevadas podem causar algum tipo de inibição ou mesmo depressão 
de crescimento de algumas culturas, isso especialmente em casos de 

lodos imaturos (com relação C/N acima de 20). Mesmo nesses casos, 

após algum tempo a situação acaba se ajustando, já que o lodo 

termina sua degradação no campo (na floresta ou nas culturas 
agrícolas).   

   

          As maneiras de se colocar o lodo nas culturas também variam 

muito: 

 

 A lanço ou por distribuição regada sobre a área toda em pré-

plantio (de preferência com lodos mais secos e granulados, ou então 

por “landspreading” de lodo líquido); 

 

 Incorporado no sulco de plantio; 

 

 Colocado na entrelinha como adubação de cobertura, quando a 

cultura agrícola ou a floresta já tiverem certa altura do solo; isso 
favorece a menor oxidação do lodo quando da incidência do sol. 

 

 Na cova, ligeiramente afastado das raízes da muda plantada; 

 

 Etc. 

 

          Devemos manter o máximo respeito pelo enorme poder de 

oxidação do carbono orgânico dos lodos e do solo pela insolação 

direta em locais muito quentes. A fragilidade das moléculas de húmus 
é grande e sua resistência a uma degradação química e biológica é 

baixa nessas condições. A rápida oxidação destrói o carbono orgânico 

muito rapidamente. Por isso, prefiro as adubações em cobertura, à 
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sombra, após certo crescimento da cultura agrícola ou da floresta. Ou 

então, a incorporação no solo, que é algo intermediário.  

 

          Há ainda os que preferem aplicar na forma líquida e os que 
gostam de aplicações combinadas como adubo organomineral. Enfim, 

as alternativas são inúmeras.   

 

          Acredito também que a assistência técnica aos clientes do 
composto deve ser função das empresas que compostam e oferecem 

o lodo compostado para a agricultura e silvicultura. Isso pode ser 

feito diretamente pela empresa ou em serviço terceirizado ou em 

parceria com entidades públicas de extensão rural.  

 

          Uma forma muito útil para convencer e ensinar os produtores 

rurais é a implantação de parcelas experimentais no campo, onde 

cada tipo de solo e de cultivo poderá receber uma parcela de 
demonstração para aprendizado e aperfeiçoamento da técnica. Com 

isso, evitam-se os enganos de aplicações em escalas muito grandes. 

Acerta-se o passo em escala pré-operacional para depois a 

implementação em maior escala. Da mesma forma que se desenvolve 

um produto papeleiro nas nossas fábricas, deve-se fazer o mesmo 
para se desenvolver o interesse e o gosto pelos fertilizantes de lodo 

compostado.   

 

          Existem máquinas em pleno uso para essas aplicações em 
larga escala. Podem ser tipo caminhões caçamba com esteira móvel 

para liberação do composto ao solo, conforme o veículo se move para 

frente, podem também ser equipamentos acoplados à tomada de 

força do trator para lançar o composto à distância, etc. Cada situação 
deve ser previamente adequada ao produto que se tem para aplicar, 

bem como às características da cultura e da área onde será aplicada 

(declividade, espaçamentos, altura de plantas, etc.). 

 

          Resíduos industriais compostados são realidades na agricultura 
e silvicultura brasileira. Eles atuam como fertilizantes organominerais, 

corretivos de acidez do solo, retentores de umidade e de nutrientes, 

fontes de carbono orgânico e húmus, ativadores da microvida do 

solo, etc., etc. Há ainda enorme espaço para crescimento dessa 
prática na silvicultura e na agricultura no Brasil. Também no setor de 

celulose e papel.  

 

          Difícil mesmo é entender porque, com tanto conhecimento e 
experiências bem sucedidas, ainda existem dirigentes de empresas 
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preferindo pagar um preço exorbitante para enterrar lodos e outros 

resíduos úteis para a agricultura/silvicultura em aterros industriais. E 

isso ocorre para sempre - depois que se coloca o resíduo no buraco e 

se fecham e se lacram as células, o retorno é quase irreversível. Um 
adeus à ecoeficiência e sustentabilidade. Já a transformação de 

resíduos em produtos valiosos e atrativos é uma forma de agregação 

e não de destruição de valor em nossos negócios.  Algo que pode 

ajudar em muito tanto a melhoria da imagem do setor como também 
colaborar para ganhos em competitividade. 

 

 

 

Aterros industriais são onerosos – devem ser construídos obviamente somente para 
abrigar para sempre o que é impossível de ser destinado a processos mais 

ecoeficientes de valoração dos resíduos 

 

 

 

======================================== 
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A DIGESTÃO ANAERÓBICA COMO FERRAMENTA 

BIOTECNOLÓGICA PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS 

 
 

 
Resíduos – podem parecer porcarias, mas são fontes de mercadorias... 

 

 
 

           A digestão anaeróbica é uma das principais formas de 

decomposição e estabilização da biomassa orgânica e vegetal que 

existe no planeta Terra. Ela consiste em um processo absolutamente 

natural que ocorre em ausência de oxigênio e que permite que 
microrganismos especializados utilizem resíduos orgânicos para obter 

energia e alimentos para sua vida. Trata-se, portanto, de um 

processo de conversão e de transferência de matéria orgânica e não 

apenas da simples destruição da mesma. Isso porque parte da 
matéria orgânica decomposta se converte em corpos de 

microrganismos, o que colabora para a renovação do material 

orgânico no planeta. Sua grande vantagem ambiental é que ela 

acontece sobre resíduos orgânicos acumulados e que poderiam de 

uma forma ou outra ser considerados como lixos,  seja na própria 
acepção da palavra (dispostos em aterros sanitários ou industriais) ou 

como detritos acumulado pela própria mãe Natureza (em sedimentos 

e detritos em fundos de rios e lagos). Acredita-se que naturalmente a 

digestão anaeróbica seja responsável pela estabilização de cerca de 5 
a 10% de toda a matéria orgânica residual e presente no planeta 

para decomposição. 

 

          A digestão anaeróbica é também conhecida como 
biometanização ou biogaseificação, pois envolve a formação do 

metano, que é um gás combustível derivado da decomposição 
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ordenada do material orgânico. Através da digestão anaeróbica da 

matéria orgânica se consegue a produção desse biogás, que pode 

inclusive ser utilizado em instalações domésticas, industriais, 

agrícolas ou de geração pública de eletricidade. Dentre todos os 
processos de gaseificação da biomassa (pirólise, gaseificação, 

carbonização, torrefação e destilação térmica) é o único processo que 

se realiza em baixas temperaturas (entre 15 a 65ºC). 

 
          A digestão anaeróbica é um processo natural de oxidação 

biológica da matéria orgânica que ocorre sem a participação do 

oxigênio gasoso molecular. Os microrganismos que realizam esse 

processo se valem do gás carbônico (CO2) e dos íons nitrato (NO3)-, 
sulfato (SO4)2- e clorato (ClO3)2- para processarem as trocas de 

elétrons em seu processo de respiração de obtenção de energia. O 

resultado final dessa decomposição é um gás úmido constituído de 

gás carbônico, metano, nitrogênio, hidrogênio, gás sulfídrico e traços 
de outros gases – a esse gás misto se denomina de biogás. Além do 

gás, obtém-se um resíduo sólido orgânico com variado teor de cinzas, 

que é resultante da fração recalcitrante do substrato, que não é 

atacada pelos microrganismos, além dele conter proporção 

significativa de corpos de microrganismos que sobraram ao final do 
processo. Esse resíduo orgânico tem características de húmus e é 

também denominado de biofertilizante ou de composto orgânico 

anaeróbico. Sua utilização agrícola é muito apreciada e seu sucesso 

comercial tem sido comprovado em inúmeras situações no 
agronegócio global. Trata-se, portanto, de outra forma de se produzir 

um composto agrícola com finalidades fertilizantes, conforme já 

discutido em seções anteriores durante esse capítulo do Eucalyptus 

Online Book.  
 

          A vantagem desse procedimento anaeróbico é que ele permite 

a obtenção de dois produtos (biogás e composto orgânico) – porém, 

deve ser executado em condições tais que se recupere o biogás, rico 

em metano. Caso isso não seja feito, essa forma de compostagem 
tem maior impacto ambiental do que a compostagem aeróbica, pois 

lançará grandes quantidades de metano para a atmosfera, um gás 

que tem elevado poder de promover o efeito estufa e o aquecimento 

global.   
 

          De uma maneira geral, pode-se dizer que a digestão 

anaeróbica oferece dois produtos comerciais para a sociedade 

humana, quando utilizada em processos industriais ou agrícolas, e 
até mesmo domésticos (em lares de cidadãos): 

 

 Biogás: gás combustível incolor, com cheiro característico de 

metano ou de gás sulfídrico, com razoável poder calorífico; 
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 Biofertilizante: composto orgânico isento de odor e de baixos 

níveis de patogenicidade, rico em húmus e em nutrientes e 

com grande poder de atuação como fertilizante agrícola. O 

teor de nutrientes é função do substrato utilizado e da 
extensão com que se procedeu a digestão anaeróbica (ou 

seja, da redução do teor de carbono da matéria orgânica 

com consequente redução das relações C/N e C/P). 

 

          A biogaseificação ou produção de gás metano pela 

decomposição de sedimentos orgânicos é um fenômeno que a 

humanidade conhece há séculos. O conhecido “gás de pântano” 
sempre foi notado pelo ser humano, ao ser expelido na forma de 

bolhas ascendentes em locais de águas paradas e ricas em 

sedimentos orgânicos depositados no leito do corpo d’água. 

Entretanto, demorou um razoável tempo para que a ciência 
identificasse como sendo o metano o principal composto presente no 

gás e as suas rotas de formação. Somente em 1776 é que o físico 

italiano Alessandro Volta relatou a presença de metano nesse biogás 

formado em situações de anaerobiose e decomposição de restos 

orgânicos em ausência de oxigênio. Inicialmente, esse gás foi 
denominado de “ar combustível”, pois se inflamava facilmente na 

presença de fogo. Mais tarde, em meados do século seguinte, entre 

1860 a 1890, entendeu-se que o gás metano era formado pela 

mediação de microrganismos em um processo de decomposição 
anaeróbica. 

 

          A primeira reação identificada e relatada na literatura foi 

apresentada como sendo a seguinte: 
 

4 H2  +  CO2  ------------------  CH4  +  2 H2O 

 

...porém, essa reação corresponde a apenas uma das rotas de 

formação do metano e não é a mais importante. 

 

          Anos mais tarde, com o avanço da ciência, passaram a serem 

identificados os microrganismos formadores do metano e que são 

responsáveis por essa decomposição anaeróbica. Dentre esses 

microrganismos e com as correspondentes homenagens por seus 

feitos, foram gradualmente sendo descobertos e denominados os 

seguintes organismos: 

Methanobacillus omelianskii 

Methanococcus vannielli 

Methanosarcina barkeri 

Methanobacterium formicicum 

Archaea methanogens 
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...dentre outros - e que a todos se denominaram genericamente de 

organismos metanogênicos. 

 

          Em geral, a produção de biogás tem sido associada ao seu uso 

próximo ao local de geração. Dessa forma, a recuperação da energia 

costuma ser feita pelo próprio gerador do biogás – e em última 

análise, pelo gerador do resíduo que está sendo decomposto 

anaerobicamente. Isso tem sido assim em propriedades rurais, em 

indústrias do agronegócio e que são grandes geradoras de resíduos 

orgânicos e em estações de tratamento de efluentes (geradoras de 

lodos orgânicos de origem sanitária ou industrial). 

 

          A digestão anaeróbica como geradora de biocombustível teve 

fortes avanços entre os anos de 1900 e até o final da segunda grande 

guerra. Com a expansão do uso do petróleo e do gás natural, as 

tecnologias baseadas na digestão anaeróbica para geração do biogás 

tiveram seu desenvolvimento relativamente estagnado, e isso 

aconteceu até anos recentes. À exceção das estações de tratamento 

de efluentes, que possuem recomendações legais cada vez mais 

fortes para darem destino adequado a seus resíduos sólidos 

(biossólidos ou lodos orgânicos), a indústria e as municipalidades 

ainda não identificaram essas tecnologias como uma forma de 

agregação de sustentabilidade aos seus negócios empresariais e 

públicos.  

 

          As tecnologias de produção de biogás e de biofertilizante 

possuem enorme potencial para inúmeras atividades da economia, 

dentre as quais se destacam: 

 

 Estações de tratamento de efluentes ricos em cargas orgânicas 

e geradoras de lodos de natureza fortemente orgânica; 

 

 Aterros sanitários e aterros industriais com estocagem de 

resíduos ricos em matéria orgânica; 

 

 Indústrias do agronegócio que possuam grandes quantidades 

de resíduos orgânicos (alimentícia, celulose e papel, etc.); 
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 Lares de cidadãos em situações onde se oportunize que eles 

possam tratar seus resíduos e gerarem biogás para uso 

doméstico. 

 

          Uma das vantagens oferecidas pela digestão anaeróbica é que 

ela pode ocorrer inclusive com a consorciação de resíduos. Isso 

significa que diversos substratos podem ser misturados e dosados na 

alimentação dos biodigestores com a finalidade de compostagem e 

digestão conjugada. Com esse consórcio de resíduos pode-se 

aumentar a escala de produção e também se obter outras vantagens 

processuais e operacionais, tais como: 

 Diluição de contaminantes tóxicos, patogênicos ou de inibidores 

da digestão; 

 

 Equalização e distribuição mais adequada de nutrientes; 

 

 Aumento da carga de biomassa biometabolizável 

anaerobicamente; 

 

 Favorecimento de consórcios de microrganismos desejáveis; 

 

 Favorecimento de algumas das fases da biodeterioração 

anaeróbica; 

 

 Aumento da atividade biológica, e com isso, consequentes 

aumentos em rendimentos e produções. 

 

 

          Entretanto, nesse processo de cogeração de diversos 

substratos, devem-se tomar certos cuidados: 

 

 Evitar introduzir patogenicidade ou inibidores enzimáticos ou de 

natureza química; 

 

 Evitar introduzir elementos tóxicos a exemplo de metais 

pesados; 

 

 Não introduzir necessidades adicionais de purificações 

complementares; 
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 Não introduzir variabilidade exagerada na mistura de 

substratos. 

 

          Apesar de a digestão anaeróbica provocar redução importante 

na patogenicidade de certos resíduos orgânicos (como fezes de 

suínos, estercos animais), ela não é absolutamente eficaz para 

esterilizar substratos. Enganam-se aqueles que acreditam que 

possam esterilizar seus substratos orgânicos contaminados como os 

restos hospitalares, lixos perigosos, etc. Sabe-se que a digestão 

anaeróbica consegue reduzir entre 80 a 100% da presença de 

diversas espécies de patógenos nocivos ao ser humano: Salmonella, 

Mycobacterium, Ascaris, poliovírus, cistos de parasitas, ovos de 

insetos, etc. Por essa razão, caso se queira uma produção de 

biofertilizante saudável, deve-se cuidar muito da qualidade dos 

substratos em decomposição, já que níveis residuais de 

patogenicidade podem persistir. 

          A biodigestão anaeróbica não é um processo natural simples. 

Ela consiste na verdade de uma sequência de eventos biológicos que 

se sucedem, um a seguir ao outro – e de forma absolutamente 

ordenada e necessária. Cada etapa é responsável pela modificação do 

substrato para oferecer um novo e adequado substrato para a fase 

seguinte. Por essa razão, o processo é demorado e, quando utilizado 

em escala produtiva, precisa ser muito bem entendido e monitorado 

para máximos rendimentos.  

          Cada substrato tem um potencial distinto e esse potencial é 

função de seus constituintes orgânicos e inorgânicos. Evidentemente, 

quanto mais orgânico for o substrato, maior será o seu potencial, 

mas existem restrições. Existem substâncias orgânicas mais 

recalcitrantes ou mais refratárias à decomposição biológica: lignina, 

compostos orgânicos halogenados, suberina, extrativo polifenólicos, 

etc. A lignina, um dos principais constituintes da biomassa vegetal, é 

relativamente recalcitrante à hidrólise, etapa onde a matéria orgânica 

complexa é fragmentada em moléculas mais simples. Por essa razão, 

uma fração importante da lignina acaba se concentrando no 

biofertilizante para atuar como material humificado. Também os 

compostos orgânicos persistentes e alguns halogenados costumam 

resistir à biodegradação anaeróbica e se concentram na biomassa 

residual ou biofertilizante. Entretanto, existem muitas comprovações 

científicas de que muitos compostos halogenados, conhecidos 

vulgarmente como “AOX – Compostos Halogenados Adsorvíveis” 
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acabam sendo decompostos e inativados pela digestão anaeróbica. 

Isso é muito apropriado, já que os lodos orgânicos de fábricas de 

celulose e papel que trabalham com o branqueamento da celulose 

com compostos clorados, acabam contendo teores variados de AOX.  

          Em dissertação de mestrado apresentada na UFRGS – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Edvins Ratnieks 

demonstrou que a concentração de organohalogenados presentes em 

lodo do tratamento de efluentes da fábrica de celulose kraft 

branqueada Riocell era reduzida em cerca de 50 a 60%, enquanto a 

redução da DQO (Demanda Química de Oxigênio) se reduzia entre 50 

a 70%. Sua conclusão foi de que a degradação anaeróbica da matéria 

orgânica, expressa como DQO ocorria praticamente nas mesmas 

proporções de degradação e desativação dos compostos 

organohalogenados. Entretanto, para que isso acontecesse nesses 

rendimentos, havia a necessidade de constante monitoramento e 

ajuste do pH, que mostrava máximos resultados entre 7 a 7,5. Em 

valores de pH abaixo de 6,5 ocorriam piores resultados nessa 

biodegradação e biodeterioração, fosse da DQO ou dos halogenados 

orgânicos.  

          Para se entender bem como essa decomposição anaeróbica da 

matéria orgânica acontece em condições naturais de ausência de 

oxigênio molecular, é importante se conhecer bem as diversas fases 

do processo, que podem ser apresentadas como as seguintes: 

 

Fase 1: Hidrólise 

          Nessa fase, as bactérias fermentativas hidrolíticas 

transformam o material orgânico complexo em compostos de 

menores pesos moleculares através de reações de degradação com a 

participação de água. Com isso, as proteínas são convertidas em 

aminoácidos; os lipídeos em ácidos graxos de cadeias longas; os 

carboidratos em açúcares mais simples e também em ácidos e 

álcoois. O substrato precisa estar em situação de alta umidade, por 

isso, essa digestão costuma ser realizada em substratos bem diluídos 

em água – até mesmo em efluentes hídricos. 
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Fase 2: Acidogênese 

          Os produtos resultantes da hidrólise são a seguir trabalhados 

por bactérias acidogênicas fermentativas que se alimentam deles e 

excretam substâncias orgânicas bastante simples conhecidas como 

AGV’s – Ácidos Graxos Voláteis. Dentre esses ácidos, destacam-se: 

acético, fórmico, butírico, propiônico, lático e mais o etanol e o 

metanol. Nessa fase também são liberados gases como: gás 

carbônico, hidrogênio, amônia e gás sulfídrico (sulfeto de hidrogênio).  

          O H2S é um gás corrosivo e de odor desagradável, sendo 

também moderadamente tóxico para os organismos que executam a 

metanogênese. Por isso, quando os teores de sulfatos forem altos nos 

substratos, a digestão anaeróbica pode ser prejudicada. Já quando os 

teores de sulfatos são baixos, os microrganismos redutores de 

sulfatos acabam se associando aos microrganismos metanogênicos 

típicos e podem também colaborar com a produção de acetatos e 

hidrogênio, favorecendo e não prejudicando a digestão anaeróbica. 

   

Fase 3: Acetogênese 

          Nessa fase, as bactérias acetogênicas produzirão acetatos e 

hidrogênio a partir dos AGV’s. Essa fase é de vital importância para a 

produção de metano, já que tanto os acetatos como o hidrogênio são 

as fontes de insumos para a produção de metano. Essa é, portanto, a 

fase mais crítica e da qual dependem os rendimentos para a produção 

do biogás.  

 

Fase 4: Metanogênese 

          Nessa etapa, os organismos metanogênicos produzem o 

metano a partir de duas rotas de formação, conforme utilizem os 

acetatos ou o hidrogênio como insumos básicos.  Acredita-se que 

cerca de 70% do metano produzido seja derivado dos acetatos e o 

restante do hidrogênio. Essas suas rotas são denominadas de 

metanogênese hidrogenotrópica e metanogênese acetotrófica ou 

acetoclástica.    

Metanogênese hidrogenotrópica 

4 H2 + H2CO3 --------------------- CH4 + 3 H2O 
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O ácido carbônico nada mais é que a fase aquosa do gás carbônico. 

 

Metanogênese acetotrófica ou acetoclástica           

 

2 CH3COO-  + H2  ---------------------  2 CH4  +  2 CO2  

    

 

          As quatro fases e as duas rotas da última fase precisam estar 

alinhadas, já que cada fase sucede a precedente. Isso é 
particularmente importante para os processos contínuos, onde os 

biodigestores são divididos em câmaras para que em cada uma delas 

suceda uma ou mais dessas fases. Por isso, os biodigestores precisam 

ser muito bem engenheirados, controlados e estabilizados para 
máximos rendimentos. Qualquer uma das fases, se mal conduzida ou 

mal controlada, pode ser limitante da fase seguinte, e com isso, ser 

reduzida a quantidade e a qualidade do biogás formado. Essa é uma 

das razões para que se encontrem amplas faixas de teor de metano 
no biogás produzido pelos diversos tipos de biodigestores (entre 40 a 

65%). A outra razão é a qualidade do substrato original.  

 

          A biodigestão anaeróbica é um processo que ocorre 
lentamente na natureza, tomando entre 60 a 180 dias para que as 

quatro fases se sucedam uma após a outra, seja nos sistemas 

domésticos como nos industriais. Em condições industriais 

controladas e engenheiradas, a digestão anaeróbica pode acontecer 

em tempos mais curtos (entre 45 a 90 dias), e possuir mesmo assim, 
excelentes rendimentos. De qualquer forma, há que se conhecer a 

microbiologia (organismos envolvidos e suas condições de ótimo 

desempenho) e a teoria do processo em todas as suas fases para se 

aventurar nesse tipo de processos com finalidades de produções 
industriais de biogás e biofertilizante. 

 

 

          Uma vez que as bactérias anaeróbicas não utilizam oxigênio 
molecular e sim o oxigênio combinado em íons como sulfato, clorato, 

nitrato e no próprio gás carbônico como aceptores de elétrons, há 

que disponibilizar os mesmos nos substratos. Caso eles não estejam 

presentes em quantidades requeridas nas matérias-primas, as 

reações não acontecem ou acontecem muito pobremente.  
 

          Também é muito importante que se possa atuar e se ter 

controles para as duas fases vitais do processo todo: 

 



90 
 

 Hidrólise – onde tudo se inicia; 

 

 Metanogênese – onde se forma o metano. 

 
           Balancear o processo, entender suas fases e suas exigências, 

conhecer as necessidades biológicas e oferecer condições de ótimo 

desempenho são as principais causas para o sucesso na produção 

industrial de biogás e biofertilizante. 
 

          Inicialmente, é preciso entender como funciona a 

microbiologia do sistema e com quais fatores de eficiência podemos 

melhorar o desempenho da metanogênese como um processo global. 
Melhorar o crescimento microbiológico consiste na verdade em 

acompanhar e otimizar o desenvolvimento das bactérias anaeróbicas 

e facultativas, o qual ocorre de acordo com as seguintes etapas 

distintas: 
 

 

Etapa 01: Adaptação ou Retardo           

 

          É a fase inicial onde os microrganismos estão se adaptando ao 
substrato e às condições ambientais vigentes. Mesmo com a adição 

de inóculos especializados, essa fase de adaptação toma certo tempo 

em função das condições de umidade, temperatura, pH, equilíbrio de 

nutrientes, etc. 
 

 

Etapa 02: Crescimento logarítmico 

 
          Quando os microrganismos se adaptam ao meio, o 

crescimento populacional ocorrerá de forma intensa e em razão 

logarítmica.  

 

 
Etapa 03: Estabilização populacional 

 

            A população estabilizará em número de indivíduos, atingindo 

seu máximo populacional, já que a oferta de alimentos estará se 
reduzindo em função do consumo. O surgimento de novas células 

passara a equivaler ao número de células que morrem e que passam 

a servir de alimento por intenso canibalismo.  

 
 

Etapa 04: Mortalidade logarítmica 

 

          É o final do processo, quando o alimento metabolizável se 
esgota e o canibalismo passa a ser a única forma de obtenção de 

comida. É importante se lembrar de que parte da matéria orgânica 
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inicial do substrato se converte em corpos de microrganismos e que 

esses corpos em parte serão canibalizados e em parte estarão 

presentes na constituição do biofertilizante. O biofertilizante conterá 

ainda o residual de substrato recalcitrante.  
 

          Quanto maior for o consumo de matéria orgânica pelos 

organismos remanescentes, inclusive pelo canibalismo dos seus 

próprios companheiros, maior será a geração de metano. A morte dos 
microrganismos também favorece a ciclagem de nutrientes para os 

sobreviventes. 

 

 
         É muito importante se acompanhar a cinética da decomposição 

anaeróbica. Isso se faz através de: 

 

 Acompanhamento da velocidade do crescimento populacional 
microbiológico; 

 

 Utilização e modificações no substrato; 

 

 Formação de produtos da degradação anaeróbica: hidrogênio, 
gás carbônico, metano, acetato, ácidos graxos voláteis, gás 

sulfídrico, etc. 

 

 

 
          A cinética do processo oferece subsídios para a melhor 

engenharia e para a criação das melhores práticas operacionais em 

biodigestores anaeróbicos. Ela nos dá a chance de entender as 

necessidades de tempos de residência em cada fase, das condições 
de ótimo para maximização das atividades metabólicas, das 

condições ideais para melhor estabilização do substrato a ser 

degradado, etc. 

 

          A atividade microbiológica da metanogênese costuma ser 
avaliada pela medição da AME – Atividade Metanogênica Específica. 

Isso se faz através de medições que procuram relatar a velocidade de 

formação do metano em relação à matéria orgânica presente no 

substrato. Para isso se utilizam de Respirômetros de Warburg ou de 
manômetros com sensores para monitorar a produção de biogás. 

Entretanto, como o biogás é um gás misto, não apenas a quantidade 

formada de gases é importante, porém mais que isso, é importante 

se determinar a composição do mesmo para melhor interpretação de 
desempenhos.  
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Respirômetros em: 

http://www.engineeringfundamentals.net/Respirometros/fundamentos.htm 
 
 
 

          A avaliação da AME de substratos orgânicos como resíduos 

sólidos, biomassas e efluentes permite se determinar o potencial 

desses materiais para serem degradados por digestão anaeróbica e 
para a geração de metano e gás carbônico.  A determinação criteriosa 

da AME possibilita então: 

 

 Quantificar a atividade metanogênica de materiais orgânicos 

através da anaerobiose; 
 

 Avaliar o comportamento da digestão anaeróbica em função das 

condições aplicadas e do efeito de compostos estimulantes ou 

de inibidores; 
 

 Identificar o grau de degradabilidade dos diferentes substratos; 

 

 Estabelecer receitas para codigestão de consórcios de 

substratos; 
 

 Monitorar as mudanças de fases e as atividades microbiológicas 

em substratos, dentre os quais, os lodos de estações de 

tratamento de efluentes; 

 

 Identificar a acumulação de materiais inertes após longos 
períodos de operação dos biodigestores; 

 

 Determinar as cargas orgânicas máximas que podem ser 

alimentadas aos biodigestores; 

http://www.engineeringfundamentals.net/Respirometros/fundamentos.htm
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 Avaliar rendimentos potenciais ou teóricos; 

 

 Avaliar qualidades potenciais do biogás e do biofertilizante a 

serem produzidos; 
 

 Simular e oferecer possibilidades de otimizações em processos 

industriais. 

 

          A AME costuma ser expressa como a quantidade de metano 

produzida pelo consumo de um determinado substrato, referindo-se o 

mesmo à quantidade de Sólidos Voláteis (SV) degradados ou 

degradáveis. Por Sólidos Voláteis se entende a quantidade de matéria 
orgânica do substrato em questão. Os sólidos voláteis são entendidos 

nesse processo como o Alimento que os microrganismos utilizarão. 

Entretanto, nem toda matéria orgânica ou SV é metabolizável, sendo 

uma parte desses considerados como recalcitrante. Alguns técnicos 
preferem ao invés de apresentar os resultados em Sólidos Voláteis 

utilizar as concentrações ou cargas de DQO contida no substrato.  

            

          Sabendo como avaliar a microbiologia bacteriológica e 
conhecendo bem as diversas fases do processo da digestão 

anaeróbica é possível se aperfeiçoar as condições do processo. Sabe-

se que existem diversas condições e variáveis críticas, que causam 

efeitos imediatos no desempenho do processo, esteja ele ocorrendo 
em condições naturais ou em biodigestores comerciais.  

 

Dentre essas variáveis podem ser elencadas as seguintes: 

 

 Estanqueidade do sistema para evitar entrada de oxigênio ou 
de ar e para minimizar as perdas de metano. Em geral, existe 

dentro dos biodigestores uma pressão positiva causada pela 

formação dos gases. Por isso, é mais comum a perda de biogás 

do que a entrada de ar devido a problemas de estanqueidade 
do sistema. 

 

 Temperatura: a digestão anaeróbica pode ter sua temperatura 

controlada por aquecimento e ela pode acontecer em diferentes 
níveis de temperatura, recebendo cada situação um nome 

distinto para caracterizar o tipo de biodigestor e de 

anaerobiose: 

 

 Psicrofílica: entre 15 a 25ºC 
 

 Mesofílica: entre 25 a 45ºC 
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 Termofílica: entre 45 a 60ºC 

 

 Extremofílica: entre 60 a 75ºC (exige 

microrganismos extremófilos especializados) 
 

Os rendimentos, a taxa de degradação da matéria orgânica e a 

qualidade do biogás são todos afetados pela temperatura. Quanto 
maior for a temperatura e a especialização dos microrganismos 

para atuarem nessas faixas, melhores serão os rendimentos 

esperados e a qualidade do biogás – também menor será a 

patogenicidade do biofertilizante. Porém, para se usar as maiores 
temperaturas permitidas são exigidas condições especiais de 

equipamentos, controles e de microbiologia. 

 

 
 

 Qualidade do substrato, identificada por: 

 

 

- Teor de matéria orgânica facilmente metabolizável (DQO, DBO e 
AME são as variáveis mais usualmente avaliadas – preferencialmente 

aos teores de material orgânico ou de Sólidos Voláteis). 

 

- Teores de nutrientes – são vitais, já que as deficiências e os 
desequilíbrios principalmente em nitrogênio e fósforo causam sérios 

distúrbios na síntese celular e consequentemente na população 

microbiológica. 

 
- Teores de íons oxigenados – sulfato, nitrato, clorato – fontes de 

aceptores de elétrons na respiração microbiológica. Esses íons não 

podem faltar, mas também não podem estar em excesso. 

 

- Granulometria das partículas do substrato – que se relaciona 
diretamente com a área superficial das partículas do substrato que 

estarão em disponibilidade para ataque microbiológico.  Quanto maior 

a área superficial do substrato, maior a acessibilidade da matéria 

orgânica aos microrganismos. 
 

- Teor de sólidos – a digestão anaeróbica costuma ser realizada em 

dois tipos de reatores – os de baixo sólidos (teor de sólidos inferior a 

15% - idealmente próximo a 10%) e os de alto sólidos (entre 20 a 
40%). Os biodigestores contínuos costumam ser do tipo baixo sólidos 

e os em batelada de alto sólidos.  O teor de sólidos interfere 

diretamente no volume dos biodigestores, por isso a importância de 

se eleger muito adequadamente essa variável e suas consequências 
diretas. 
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- pH 

 

O pH baixo é inadequado e por baixo entenda-se qualquer coisa 

abaixo de 6. Os pH’s mais indicados estão entre 7 a 8 e esses níveis 
devem ser avaliados e ajustados para cada fase da digestão. Como 

há intensa formação de ácidos na anaerobiose, o pH tende a cair ao 

longo do processo – por isso a necessidade de correções e ajustes. 

 
As fábricas de celulose kraft costumam utilizar para ajustar o pH 

outro importante resíduo sólido mineral que possuem em seu 

processo – o “dregs” ou a mistura “dregs/grits”. Além da correção do 

pH, esse resíduo mineral colabora com o fornecimento de nutrientes 
ao sistema biológico. 

 

 

- Presença de inibidores ou de substâncias tóxicas à microbiologia 
 

 

- Presença de catalisadores, aceleradores ou facilitadores do processo 

de metanogênese (zeolitas, enzimas, “dregs/grits”, etc.) 

 
 

- Presença excessiva de sulfatos ou de nitratos 

 

A presença de sulfato em quantidades excessivas (como no caso de 
lodos terciários com residuais de sulfato de alumínio) promove o 

crescimento de bactérias sulforredutoras que podem competir com as 

bactérias fermentativas que promovem a acetogênese e a 

metanogênese. Com isso, a produção de gás sulfídrico (H2S) 
aumenta e acaba se tornando um inibidor ao aumento da 

microbiologia desejável ao processo. Portanto, o excesso de sulfatos 

além de provocar uma maior competição por alimentos na população 

microbiológica, pode também afetar (por inibição do gás sulfídrico 

formado) o crescimento da população de organismos interessantes à 
metanogênese.  

 

Outro fator inibidor é a formação excessiva de amônia (NH3) pela 

redução do nitrato quando presente em altas quantidades no 
substrato. 

 

 

 
 Tempo de decomposição: é função de todos os fatores e 

variáveis anteriores e também do grau de especialização da 

colônia de microrganismos. A decomposição anaeróbica em 

geral pode tomar de 45 a 120 dias, sendo que os biodigestores 
e processos para menores tempos são os mais recomendados 

por demandarem menores investimentos em equipamentos de 
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processo operacional. É por essa razão que é importante se 

especializar os microrganismos e se conhecer muito bem todas 

as implicações técnicas das variáveis do processo anaeróbico – 

o objetivo será sempre se terem ciclos mais rápidos e 
excelentes rendimentos em produção e qualidade do biogás e 

do biofertilizante.  

 

 

 
Digestão anaeróbica e estocagem de biogás 

Fonte: 
http://www.water.siemens.com/en/products/sludge_biosolids_processing/digesters
/Pages/default.aspx 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.water.siemens.com/en/products/sludge_biosolids_processing/digesters/Pages/default.aspx
http://www.water.siemens.com/en/products/sludge_biosolids_processing/digesters/Pages/default.aspx
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BIODIGESTORES ANAERÓBICOS 

 

 

 
 

Biodigestores anaeróbicos 
Fonte: http://www.water-technology.net/projects/reading_sewage/  

 

 

          Biodigestores anaeróbicos são equipamentos de processo 

desenhados para a produção de biogás rico em metano, seja em 
instalações domésticas ou em escalas industriais. 

 

          Nesses digestores são introduzidos os microrganismos 

especializados em decomposição anaeróbica da matéria orgânica. 

Eles são, na verdade, máquinas biotecnológicas que orquestram a 
conversão do substrato orgânico, em geral um resíduo industrial, 

doméstico ou agrícola, em produtos úteis para a sociedade. Esses 

microrganismos podem ser inoculados aos biodigestores para iniciar e 

acelerar o processo e para reduzir a fase inicial de adaptação da 
colônia de microrganismos ao substrato a ser decomposto.  

 

          A inoculação pode ser feita com sementes especialmente 

cultivadas para essa finalidade ou com amostras de lodo colhidas de 
outros biodigestores na fase de hidrólise, que é a que inicia todo o 

processo de bioconversão anaeróbica.  

 

          Os biodigestores são equipamentos de conceito tecnológico 
simples e que dão origem a dois produtos valiosos para a sociedade: 

o biogás e o biofertilizante, húmus ou composto orgânico anaeróbico. 

Apesar de a maior ênfase ser para a produção de biogás, o 

biofertilizante obtido ao final do processo não pode de forma alguma 

ser considerado como um resíduo processual. Pelo contrário, ele é um 
fertilizante orgânico muito valioso e adequado para fruticultura, 

http://www.water-technology.net/projects/reading_sewage/
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olericultura, horticultura e até mesmo para a produção florestal, em 

especial para produção de mudas em viveiros. 

 

          O biofertilizante anaeróbico tem excelente aceitação nos 
mercados agrícolas, como é bem conhecido o sucesso dos produtos 

da empresa VIDA Produtos e Serviços em Desenvolvimento Ecológico, 

que são obtidos com etapa anaeróbica a partir de lodos de estação de 

tratamento de efluentes da fabricação de celulose kraft branqueada 
de eucalipto.  

 

          O sucesso da biodigestão anaeróbica se deve principalmente a 

fatores técnicos, ambientais e econômicos. O principal fator 
econômico é a resolução do problema ambiental que ocorreria se 

fosse necessário se fazer o oneroso descarte desses resíduos 

orgânicos em aterros industriais. O custo médio de manuseio e 

disposição de qualquer lodo orgânico em aterros industriais atinge 
valores acima de 100 dólares por tonelada ou por metro cúbico, 

sendo que sobre esses valores incorrerão novos custos por toda a 

vida desse resíduo aterrado.  

 

          Já a principal razão socioambiental é que um resíduo orgânico 
passa a ser convertido em produtos úteis para a sociedade, sendo 

que essa conversão gera empregos seja no processo de fabricação 

como de aplicação e utilização. Por outro lado, advogamos que a 

biodigestão anaeróbica não seja entendida apenas como um processo 
de reciclagem de resíduos orgânicos. Ela deve ser encarada, isso sim, 

como um processo de agregação de valor a uma matéria-prima, que 

por acaso se trata de um resíduo de processo. Com isso, agrega-se 

valor e se pratica com intensidade os princípios de sustentabilidade, 
inclusive com resultados interessantes em todos os pilares da 

sustentabilidade, até mesmo e muitas vezes, principalmente no 

econômico. 

 

          O sucesso da biodigestão anaeróbica pode ser atribuído a: 
 

 Produção de novos produtos (biogás e biofertilizante) para 

venda ou utilização econômica em mercados comerciais, 

mesmo que esse mercado seja cativo e interno à empresa, 
propriedade rural ou residência doméstica geradora dos 

mesmos.  

 

 Eliminação de enormes quantidades de resíduos sólidos, que 
são custosos para as operações de: tratamento, manuseio, 

disposição e guarda eterna; 

 

 Custo adequado de implantação das unidades de biodigestão; 
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 “Pay-back” interessante, principalmente quando se incluem nas 

avaliações os valores gastos para a destruição dos resíduos 

como lixo e não como materiais ou insumos para processos 

biotecnológicos; 
 

 Qualidade e uso comprovado das tecnologias de biodigestão 

anaeróbica; 

 

 Assistência técnica adequada e conhecimentos disponíveis para 
os biodigestores que podem ser obtidos nos mercados; 

 

 Capacitação técnica dos operadores; 

 

 Incentivo dos órgãos ambientais; 
 

 Possibilidades de obtenção de créditos econômicos em 

mercados de carbono, os quais são resultantes dos incentivos 

para o Desenvolvimento Limpo – criados a partir do Protocolo 

de Kyoto. Como o metano é considerado um gás muito mais 
nocivo ao “efeito estufa” do que o gás carbônico (21 vezes mais 

problemático), a produção, separação e queima do metano 

minimiza os problemas criados por esse tipo de gás. 

 

          Os biodigestores devem ser seguros, herméticos e localizados 

próximos aos locais de geração do resíduo orgânico e de consumo do 

biogás e do biofertilizante. Isso porque o biofertilizante é úmido e 
volumoso, sendo mais adequado que seja consumido nas 

proximidades de onde é produzido. Já o biogás não pode ser 

liquefeito e a sua composição não resulta em densidades energéticas 

elevadas, sendo inferiores às do gás natural do petróleo e às de 

outros combustíveis gasosos. 
 

          Existem biodigestores muito simples e adotados em 

residências e em propriedades rurais, como também existem 

sofisticados equipamentos industriais em países como Alemanha, 
Suécia, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, China, etc. 

 

          Biodigestores anaeróbicos nada mais são do que recipientes 

ordenados de forma a estimular que ocorram em seus interiores as 
diversas fases da digestão anaeróbica. Podem ser caixas, tanques, 

tambores, barriletes, geotubos ou grandes construções metálicas ou 

em concreto. É essencial que o biodigestor seja completamente 

vedado, à exceção de sua entrada e de sua saída, que mesmo assim 

são controladas e desenhadas de forma a evitar a entrada de ar 
(oxigênio) ou de perdas do biogás (metano). No interior dos 

biodigestores o ambiente não deve conter oxigênio molecular algum, 
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por duas razões: garantir anaerobiose e evitar explosões do biogás. O 

ambiente deve ser completamente anaeróbico para que ocorra a 

nossa digestão anaeróbica. Por outro lado, se houver contaminação 

do biogás com oxigênio, há enormes riscos de explosões e de danos 
físicos às instalações e às pessoas das fábricas. A cada início de 

operações ou de enchimento do biodigestor, existe a presença de 

oxigênio, por isso, o biogás inicialmente produzido deve ser liberado 

ou incinerado de forma segura e eficiente.  
 

          A engenharia do biodigestor depende de sua escala, propósito 

e matéria-prima que corresponde ao substrato alimentado. 

Independentemente do tipo de processo ou de sua escala, o conceito 
biotecnológico é o mesmo e os produtos também. As principais 

diferenças entre as diversas concepções tecnológicas de biodigestores 

estão localizadas em: 

 
 Adaptação à matéria-prima oferecida como substrato (líquido 

efluente, sólido pastoso, sólido mais rico em teor de secos, 

etc.); 

 

 Rendimentos em produção de biogás; 
 

 Qualidade do biogás, em especial quanto ao teor de metano e 

densidade energética; 

 

 Qualidade do biofertilizante em termos de relação 
Carbono/Nitrogênio, Carbono/Fósforo e Nitrogênio/Fósforo; 

 

 Dimensões e capacidade de produção; 

 

 Forma de alimentação: contínua para uso industrial e em 
bateladas (uso doméstico e em pequenas propriedades rurais); 

 

  Número de estágios: estágio único ou em dois a quatro 

estágios - simulando fases da digestão anaeróbica - para 

máximos desempenhos; 
 

 Tipo de substrato: resíduo sólido com aproximadamente 40% 

de sólidos; ou então, líquido altamente concentrado em DQO; 

 

 Codigestão de resíduos combinados, como é o caso de mistura 
de diversos tipos de resíduos sólidos com distintos níveis de 

Sólidos Voláteis; ou eventualmente, com adição de reciclo de 

lodo parcialmente compostado e rico como inóculo de 

microrganismos. 
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          Os biodigestores também podem ser engenheirados para 

produção de biohidrogênio. Nesse caso, procura-se eliminar a fase de 

metanogênese hidrogenotrópica que consome hidrogênio para se 

formar metano, mantendo-se apenas a fase de produção de metano a 
partir do acetato. Com isso, obtém-se um biogás contendo metano, 

hidrogênio e gás carbônico.  

 

          Os biodigestores em escala industrial para processos que 
geram muito carga orgânica costumam ser bastante volumosos. Isso 

porque os lodos ou os resíduos orgânicos precisam ser 

disponibilizados nos digestores com altas umidades (baixas 

consistências de trabalho).  
 

          Uma fábrica de celulose kraft branqueada de eucalipto tem 

potencial de gerar em seu tratamento de efluentes cerca de 5 a 10 kg 

de lodo biológico em base seca por tonelada de celulose seca ao ar. 
Fábricas modernas e estado-da-arte produzem entre 2.000 a 4.000 

toneladas de celulose por dia de operação. Isso significa que gerarão 

entre 10 a 40 toneladas secas de lodo orgânico por dia. Como os 

biodigestores anaeróbicos contínuos costumam trabalhar com 

consistências entre 10 a 15%, teremos uma carga líquida diária de 
substrato entre 70 a 400 metros cúbicos. O tempo de retenção em 

biodigestores anaeróbicos costuma variar entre 45 a 90 dias, mas os 

biodigestores otimizados podem trabalhar com tempos abaixo de 60 

dias. Admitindo-se 60 dias de tempo de residência, teríamos 
biodigestores com volumes entre 4.500 a 24.000 metros cúbicos. 

Esses biodigestores poderiam ter esse volume compartilhado em uma 

única, em duas ou quatro câmaras, conforme a concepção do 

biodigestor para controle das fases da biodigestão.  
 

          Quando o biodigestor é do tipo multi-estágios, é possível se 

otimizar cada estágio em relação à sua microbiologia e condições 

operacionais para maximização de rendimentos. Com isso, aumenta-

se a produção do biogás e a qualidade do mesmo é significativamente 
melhorada. 

 

          Independentemente do tamanho e do tipo do biodigestor, ele 

deve conter: 
 

 Um depósito de matéria orgânica que é o substrato, alimento 

ou insumo básico para se alimentar o digestor e o processo 

microbiológico; 
 

 Uma caixa de diluição da matéria-prima com água e ajustes da 

consistência de trabalho; 
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 Um tubulão de alimentação do biodigestor com a suspensão de 

matéria orgânica preparada nas especificações desejadas; 

 

 Uma ou mais câmaras revestidas e impermeabilizadas em todas 
as suas faces e que atuarão como reatores biológicos; 

 

 Um ou mais tubulão de remoção do biogás formado; 

 

 Um tubulão de saída do lodo compostado residual ou 
biofertilizante; 

 

 Um depósito de armazenamento do biofertilizante; 

 

 Uma estação de purificação do biogás; 

 

 Um depósito de biogás. 

 

          Quase sempre, essas instalações que geram o biogás não o 
comercializam em distâncias maiores do que as vizinhanças do 

biodigestor. Essas empresas ou geram sua própria eletricidade pela 

queima do biogás, ou o entregam a quem o faça em suas cercanias. 

A forma preferida de geração é a cogeração, com produção de calor 

(vapor para as fábricas) e eletricidade para uso próprio. Esse modelo 
de dupla geração energética costuma ser adotado também em 

propriedades agrícolas, embora muitas vezes se gere apenas vapor 

para secagem de biomassas (grãos ou folhas), apenas eletricidade ou 

energia mecânica em motores a gás. 
 

          Em residências domésticas, o biogás alimenta fogões, 

aquecedores, motores e geradores de eletricidade via alternadores. 

Em propriedades rurais, o biogás é utilizado para iluminação, 
acionamento de máquinas e secagem de produtos agrícolas, dentre 

outros usos. Já na indústria, ele alimenta caldeiras de cogeração, 

turbinas ou microturbinas a gás e motores a combustão a gás. 

 

          A agricultura e as residências domésticas costumam utilizar 
modelos universais de biodigestores, muitas vezes referidos como 

modelo chinês ou modelo indiano. São modelos simples, fáceis de 

serem construídos, com tecnologias acessíveis a quaisquer 

interessados e sem necessidade de pagamento de direitos 
proprietários de invenção. Muitos governos tomam a iniciativa de 

oferecimento de assistência técnica e suporte aos cidadãos 

interessados em instalar biodigestores para aumentar o 

abastecimento e o consumo em eletricidade e calor em lares e 
propriedades agrícolas. Por essas razões, a agroindústria que possui 

grande potencial de geração de resíduos orgânicos (empresas 
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alimentícias) e as propriedades rurais geradoras de biomassas e 

estercos sempre mostram interesse na instalação de biodigestores 

anaeróbicos. Isso tem acontecido em especial em países como China, 

Índia, Costa Rica, Bolívia, Paquistão e até mesmo no Brasil, em 
programas incentivados pelos governos locais.   

 

          Os biodigestores mais simples são construídos enterrados no 

solo para garantir maior estabilidade de temperaturas (em geral, 
trabalham com temperaturas entre 25 a 40ºC). Já os biodigestores 

industriais possuem controles mais sofisticados em termos de fluxos, 

temperaturas, aquecimento, adições de nutrientes, estabilidade de 

pH, etc. Nesse caso, costumam trabalhar com temperaturas mais 
elevadas  (acima de 45°C) para acelerar o processo e reduzir o 

tempo de residência e o tamanho dos digestores. Existe uma 

preferência por temperaturas que caracterizam a digestão anaeróbica 

na faixa termofílica, dai a necessidade de especialização adequada da 
microbiologia empregada nas atividades biotecnológicas.  

 

          Outro setor que é grande usuário de biodigestores anaeróbicos 

é o setor de saneamento básico. As estações de tratamento de 

efluentes domésticos e industriais são grandes produtoras de lodos 
orgânicos, também conhecidos como biossólidos. Esses lodos são 

ricos em matéria orgânica e, em muitos casos, a relação C/N não 

favorece o uso de biossólidos na agricultura por aplicação direta no 

solo. É aconselhável a biodigestão anaeróbica termofílica desses lodos 
para redução da patogenicidade, aumento da qualidade do 

biofertilizante resultante (relação C/N) e geração de maiores 

quantidades de biogás. Nesses casos, costuma-se adicionar 

nutrientes e se ajustar a qualidade do substrato para melhorar o 
desempenho dos biodigestores. Outros fatores vitais de controle são: 

pH e temperatura. Caso se deseje homogeneidade nas operações e 

na qualidade do biogás e biofertilizante, as variáveis de processo 

devem ser absolutamente controladas para minimizar as 

variabilidades nos resultados. Com esses controles e processos pode-
se facilmente atingir as especificações e recomendações legais para 

aplicações de lodos biológicos compostados em culturas agrícolas, 

conforme regulamentações do CONAMA – Conselho Nacional do Meio 

Ambiente e MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento no Brasil.  

 

 

          Biodigestores dependem muito da qualidade do substrato, em 
especial de seu conteúdo em Sólidos Voláteis (Matéria Orgânica). 

Dessa forma, a primeira evidência do potencial de geração de biogás 

é dada por algumas análises simples feitas nos substratos: 

 
ST – Sólidos Totais – Concentração de Sólidos Secos totais, incluindo 

material orgânico e material inorgânico; 
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SF – Sólidos Fixos – Concentração ou proporção de sólidos secos de 

natureza inorgânica; 

 
SV – Sólidos Voláteis – Concentração ou proporção de sólidos secos 

de natureza orgânica; 

 

SVR – Sólidos Voláteis Recalcitrantes – Concentração ou proporção de 
matéria orgânica que tem dificuldades para ser biometabolizada ou 

bioconvertida pela digestão anaeróbica; 

 

SVB – Sólidos Voláteis Biodegradáveis – Concentração ou proporção 
de matéria orgânica que é mais prontamente metabolizável pelos 

microrganismos anaeróbicos. 

 

          A produção e a qualidade do biogás dependem em especial da 
quantidade, concentração e proporção de SVB no substrato 

alimentado ao biodigestor. Algumas empresas preferem testar a DQO 

– Demanda Química de Oxigênio, ou então DBO – Demanda 

Bioquímica de Oxigênio, ou então ainda o teor de Carbono Orgânico 

do substrato. Com isso, possuem mais informações para acompanhar 
a biodeterioração e também para prever o potencial metanogênico de 

uma determinada matéria-prima. A determinação de AME – Atividade 

Metanogênica Específica também é uma forma importante e usual de 

estabelecer previsões de desempenho e de qualificar um substrato. 
           

          Alguns biodigestores são precedidos por unidades 

preparadoras dos sólidos do substrato, que consistem em 

equipamentos de fragmentação da biomassa (picadores), mas 
seguem a fragmentação inclusive a nível celular (explosão a vapor e 

lise celular). Isso tudo é feito para aumentar a superfície específica 

do substrato e assim favorecer a acessibilidade dos microrganismos 

aos compostos orgânicos presentes no alimento. 

 
          Essas unidades de fragmentação física ou térmica das 

partículas orgânicas do substrato conseguem aumentar a produção 

de biogás entre 20 a 30%, por isso são bastante interessantes e 

recomendadas para utilização em plantas industriais de produção de 
biogás.   Existem diversas tecnologias a nível molecular para se fazer 

essa preparação: ultrassom, explosão a vapor, centrífugas, hidrólise 

térmica e cavitação.  

 
          O sucesso operacional do biodigestor é medido por dois 

indicadores principais: 

 

 Produção de biogás ou de metano por unidade de sólidos 
voláteis biodegradados; 
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 Redução na concentração de Sólidos Voláteis do substrato, 

que em última análise, corresponderá ao teor de sólidos 

voláteis biodegradados. 

 

          Em geral, os valores de biodegradação das concentrações de 

Sólidos Voláteis são bastante variáveis nas práticas industriais, pois 

eles dependem fortemente das tecnologias empregadas, dos 
controles operacionais e da qualidade do substrato. São relatados 

valores de redução de SV entre 40 a 85%. De qualquer forma, se 

bem executada, a digestão anaeróbica é bastante efetiva e eficiente 

na redução do teor de matéria orgânica dos substratos onde é 
estimulada a ocorrer.  

 

          Muitas vezes, o sucesso se deve à extrema facilidade de 

biodegradação do substrato, enquanto o fracasso pode ser devido à 
presença de inibidores da atividade microbiológica ou de altos teores 

de materiais orgânicos recalcitrantes. 

 

          Do material biodegradado, entre 70 a 90% se convertem em 

biogás, enquanto o restante se converte em corpos de 
microrganismos. Uma parte dessas células acaba morrendo e essas 

serão canibalizadas pelos demais organismos. Outra parte sobrará e 

entrará na composição do biofertilizante.  

 
          O biofertilizante obtido ao final do processo é constituído de 

Sólidos Fixos e Sólidos Voláteis que não foram metabolizados ou 

então que são corpos de microrganismos. Quanto maior o teor de 

cinzas do substrato original, maior será o conteúdo inorgânico fixo do 
biofertilizante. Caso as cinzas tenham características benéficas às 

culturas agrícolas (presença de nutrientes), isso não será um 

problema. Entretanto, são comuns os casos onde as cinzas são 

materiais inertes e inadequados à agricultura. Nesse caso, o 

biofertilizante terá pior aceitação pelos mercados.  
 

          Algumas empresas de celulose kraft costumam adicionar entre 

10 a 25% de “dregs+grits” na composição do substrato, para 

melhorar e acelerar a biodigestão anaeróbica. Os “dregs” são 
interessantes por seu conteúdo de nutrientes e os “grits” costumam 

ser fonte de cal barata para ajustes do pH.  

 

          Qualidade e produtividade são, portanto, muito variadas nas 
diversas instalações de produção de biogás e biofertilizante 

anaeróbico. Dependem basicamente dos substratos e das tecnologias 

adotadas. Já vimos isso, mas é importante se ressaltar para que 

aqueles que se interessarem pelo negócio saibam quais os passos 
principais a serem dados nessa rota biotecnológica.  
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          Os rendimentos relatados mostram potenciais de geração de 

200 a 600 metros cúbicos de biogás por tonelada seca de substrato. 

Os valores mais usuais para lodos orgânicos de tratamento de 

efluentes variam entre 150 a 300 m³ de biogás por tonelada de lodo 
seco. Essa produtividade é muito afetada pelo teor de SV em relação 

ao teor de ST do lodo e pela relação C/N. Pelo ajuste da relação C/N 

e do pH é possível se melhorar bastante a produtividade em relação 

ao biogás. 
 

          Outro fator de grande variabilidade é o teor de metano no 

biogás, que pode estar entre 35 ou 40 até 65%. Esses valores são 

referenciados com base em volumes e calculados com base nas 
Condições Normais de Temperatura e Pressão – CNTP.  

 

          Os piores resultados em geral acontecem para substratos 

pobres em SV, com qualidades variáveis e muito ricos em sulfatos.  
 

 

 

Existem diversas formas de relatar produtividade em biogás: 

 
 

m³ de metano ou de biogás/tonelada de SV biodegradado 

 

m³ de metano ou de biogás/tonelada de SV no substrato 
 

m³ de metano ou de biogás/tonelada seca de substrato 

 

m³ de metano ou de biogás/tonelada de DQO biodegradada 
 

m³ de metano ou de biogás/ tonelada de DQO no substrato 

 

 

... e essa é uma das principais razões para a grande confusão que 
acontece ao se lerem trabalhos escritos por diferentes autores, cada 

qual apresentando formas distintas de referenciar seus dados. Muitas 

vezes acabam sendo apresentados os dados da forma mais 

conveniente ao autor, por oferecerem valores maiores ou mais 
interessantes numericamente. 

 

          Por essa razão, essa é uma área cinzenta que necessita de 

maiores níveis de padronização de unidades, seja nas especificações 
de tecnologias, produtos e controles operacionais.  
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          Dentre os parâmetros de especificações técnicas de 

biodigestores costumam serem adotados os seguintes: 

 

 
TDH – Tempo de Detenção Hidráulico (em dias) 

 

 

TDH = Volume Útil do Biodigestor (m³) / Vazão do Substrato 
(m³/dia) 

 

  

 
COV – Carga Orgânica Volátil (em kg SV/m³.dia  ou kg DQO/m³.dia) 

 

 

COV = Q x S / Volume Útil do Biodigestor 
 

Onde: 

 

Q (m³/dia) = Fluxo de alimentação do substrato na forma de 

suspensão aquosa  
 

S = Concentração do substrato em Sólidos Voláteis secos ou DQO 

(kg/m³) 

 
Volume Útil do Biodigestor  = (m³) 

 

 

TPB - Taxa de Produção do Biogás (em m³ biogás/ m³ de volume de 
biodigestor. dia) 

 

TPB = Q biogás / Volume Útil de Biodigestor 

 

Q biogás = Vazão de biogás em m³/dia 
 

Volume Útil do Biodigestor = m³ 

 

 
          Em geral, os valores usuais para esses parâmetros de 

especificações técnicas de biodigestores são os seguintes: 

 

TDH = 30 a 60 dias 
 

COV = 0,5 a 0,7 kg DQO/m³.dia 

 

TPB = 0,03 a 0,15 m³ biogás/m³ de biodigestor. dia 
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          Além desses parâmetros, existem variáveis técnicas de 

controle operacional, onde se incluem as seguintes: 

 

 Fluxos de entrada e saída (base volumes úmidos ou pesos 
secos); 

 

 Concentrações ou cargas orgânicas na entrada e saída do 

biodigestor, ou de cada um de seus estágios ou fases; 
 

 Fluxo de produção de biogás; 

 

 Rendimento de produção de metano; 

 

 Teor de metano no biogás; 
 

 Volume de biogás produzido por unidade de sólidos orgânicos 

biodegradados; 

 

 Rendimento de bioconversão ou degradação biológica dos 
Sólidos Voláteis ou da DQO do substrato; 

 

 Massa orgânica residual ou biofertilizante formado (em 

toneladas de sólidos secos por dia ou referenciado em base ao 

substrato original seco adicionado como matéria-prima). 
 

          Não apenas em sonhos e glórias se apoiam as tecnologias 

produtivas do biogás e do biofertilizante. Como em qualquer atividade 
de cunho produtivo industrial, existem diversas desvantagens e 

cuidados a serem tomados pelos investidores nesse negócio, tais 

como: 

 
 Os biodigestores são elementos frágeis e sujeitos a riscos como 

explosões, sobrecargas, etc.; 

 

 A digestão anaeróbica exige controles operacionais de excelente 

qualidade em função das diversas fases que constituem o 
processo como um todo e de sua interdependência; 

 

 Há necessidade de equipamentos para aquecimento e controle 

exemplar das temperaturas; 
 

 Como o processo é lento, as dimensões dos biodigestores são 

bastante grandes e demandam expressivos investimentos para 

sua construção; 
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 Com a grande redução de peso de material orgânico, os 

elementos perigosos (organohalogenados e metais pesados) 

podem acabar sendo concentrados no biofertilizante; 

 

 As operações de limpeza dos biodigestores são dificultadas por 

serem vasos herméticos, fechados e com aquecimento interno; 

 

 As características dos biodigestores e do processo favorecem a 

corrosão dentro dos reatores; 
 

 Há sempre riscos de explosões em função de perda de 

estanqueidade, manutenções inadequadas, vazamentos, etc.; 

 

 Como o biogás é muito úmido, sempre existem possibilidades 
de condensações nas linhas e entupimento nos fluxos de gases; 

 

 A qualidade da manutenção deve ser exemplar. 

 

          Conhecidos os problemas potenciais e as vantagens do 

processo, pode-se encarar o mesmo com maior naturalidade e com 

maiores chances de sucesso. Por isso, recomendamos que se 

busquem tecnologias comprovadas e com suporte técnico de ótima 
qualidade. Dessa forma, os riscos podem ser minimizados e o negócio 

pode ser mais bem sucedido. Isso é especialmente válido para 

estações públicas de tratamento de efluentes sanitários, que 

precisam ver nesse processo de produção de biogás e biofertilizante 
como um negócio e não uma forma de se eliminar os biossólidos 

residuais da ETE. 

 

 

 
Substrato orgânico consorciado (lodo orgânico e serragem) 

 

======================================== 
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PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE BIOGÁS E DE 

BIOHIDROGÊNIO OBTIDOS POR PROCESSOS 
ANAERÓBICOS 

 

 

 
Lodos orgânicos 

Matérias-primas viáveis para geração de biogás e biofertilizante 

 
 

          O biogás é um biocombustível bastante eficiente e conhecido 
da sociedade. Uma de suas formas de produção consiste na 

fermentação anaeróbica de biomassa orgânica. Alguns 

microrganismos especializados em ambientes pobres em oxigênio 

degradam a matéria orgânica para obtenção da energia que 
necessitam. Ao fazer isso, liberam como resíduo um gás rico em 

metano (CH4) e gás carbônico (CO2). A purificação desse gás pode 

aumentar a concentração do metano e se produzir um biocombustível 

bastante interessante. Esse biogás pode ser queimado no próprio 
local de geração, ou ser enviado para queima até certas distâncias. 

Em ambos os casos, é uma fonte renovável e interessante de 

biocombustível.  

 
          A grande vantagem da produção do biogás é que ele não tem 

contato com o oxigênio molecular, logo não se perdem calorias por 

queima da biomassa. Todo o oxigênio presente no gás carbônico é de 

origem da biomassa. As bactérias e outros microrganismos 

anaeróbicos são responsáveis por essa degradação, sobrando ao final 
um húmus orgânico (biofertilizante) e o biogás.  

 

          Existe um grande número de microrganismos capazes de fazer 

essa decomposição, sendo muito amplas as condições em que ocorre 
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essa degradação da matéria orgânica (condições mesófilas entre 25 a 

45ºC e termófilas entre 45 a 60ºC). O biogás pode ser obtido em 

condições controladas em biodigestores industriais também 

denominados de biorreatores. Essa tecnologia já é plenamente 
dominada e oferecida por inúmeros fabricantes desses equipamentos 

e sistemas de geração, desde instalações pequenas até as de grande 

porte para estações de tratamento de lixo de municipalidades e 

empresas com grande disponibilidade de poluentes orgânicos.  
 

          Na sua origem, o biogás possui em geral entre 50 a 65% de 

metano, mas após secagem, dessulfurização e remoção do gás 

carbônico, em instalações de absorção do mesmo, pode-se converter 
em um energético muito viável para venda.  Atualmente, o metano 

do biogás pode ser obtido por tecnologias estado-da-arte, porém o 

biogás como tal pode ser facilmente produzido até em biorreatores 

caseiros. Por isso, é muito comum a produção de biogás em 
pequenas propriedades rurais, muitas vezes a partir de esterco 

animal (suínos, frangos, etc.) e restos agrícolas. 

 

          Nas fábricas de celulose e papel, toda matéria orgânica 

residual, úmida, e até mesmo suja, pode vir a se constituir em 
matéria-prima para alimentar biodigestores produtores de biogás. 

Dentre elas, podem ser citadas: lodos de tratamento de efluentes, 

resíduos de madeira (serragem), lodo do papel, cascas sujas, 

resíduos da jardinagem, etc. Pode-se ainda associar aos restos das 
fábricas, outros resíduos, como resíduos urbanos orgânicos inclusive 

lodos de saneamento básico, restos de culturas agrícolas, estercos, 

etc. Cada tipo de substrato deve merecer uma criteriosa avaliação de 

viabilidade – especialmente no caso de alimentação conjugada de 
substratos misturados para codigestão. Essa prévia análise vai 

permitir se definir tipos de preparação de cada substrato: trituração, 

centrifugação, fragmentação, explosão a vapor, lise celular, etc. 

 

          A composição do biogás mostra-se muito variável em função 
da tecnologia de produção e do tipo de substrato. Os valores 

costumam variar entre: 

 

Metano = 40 a 65% 
 

Gás carbônico = 35 a 50% 

 

Nitrogênio =  0 a 3% 
 

Oxigênio = 0 a 0,5% 

 

Gás sulfídrico =  0 a 1% 
 

 



112 
 

          O principal componente do biogás é o metano, que é gerado 

em qualquer tipo de aterro que tenha na composição do material 

aterrado quantidades importantes de matéria orgânica. Desde que 

exista material orgânico e falta de oxigênio, sendo a temperatura 
favorável, é bem possível que se estabeleçam reações de degradação 

anaeróbica desse material. Acontece, que nas condições naturais e 

não controladas, esse metano escapa para a atmosfera e se constitui 

em um dos grandes e perversos vilões para o aquecimento global. Já 
vimos que o metano é 21 vezes mais efetivo nos impactos do efeito 

estufa do que o gás carbônico. Portanto, a separação, 

individualização e queima controlada do metano para geração de 

energia permite a sua conversão em gás carbônico, que é muito 
menos perverso às mudanças climáticas. Por essa razão, todas as 

instalações industriais que tenham resíduos em aterros sendo 

decompostos anaerobicamente e gerando metano podem ser 

candidatas a programas de aproveitamento desse metano e 
receberem apoio financeiro através do MDL – Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo. Dessa maneira, a separação e utilização do 

metano (ou do biogás) em processos de geração de energia 

mecânica, térmica ou elétrica podem ser consideradas aplicações 

ambientais nobres e meritórias por parte das autoridades de governo, 
pesquisadores e entidades ambientalistas.  

 

          Com base nessas considerações, o biogás pode e deve ser 

encarado como uma opção energética viável e ambientalmente 
correta para a sociedade urbana, agrícola e industrial. 

 

          O poder calorífico do biogás conforme gerado não é elevado. 

Variará conforme o teor de metano e umidade, sendo relatados 
valores entre 15.800 a 23.400 MJ/Nm³. O MME – Ministério de Minas 

e Energia do Brasil costuma referir-se a um valor médio de 19.800 

MJ/m³ para esse gás. Em outras unidades de energia, relatam-se 

poderes caloríficos para o biogás entre 4.600 a 5.600 kcal/Nm³. 

 
          Quando se purifica o biogás e se eliminam os conteúdos de 

umidade e de gás carbono, o metano pode ser obtido quase puro. 

Nessas condições, o poder calorífico sobe a valores entre 34.000 a 

35.500 MJ/Nm³. Isso já viabiliza o metano ou o biogás purificado a 
competir com o propano, que é mais energético (45.800 MJ/Nm³). 

 

          Deve-se ter em conta que nas Condições Normais de 

Temperatura e Pressão uma molécula grama de biogás possui 22,4 
litros e é constituída de aproximadamente 60% de metano e 40% de 

CO2. Já o peso molecular do metano é de 16 gramas e do gás 

carbônico atinge 44 gramas - com visível vantagem para o metano 

que é mais leve para mesmo volume. 
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          O biogás pode também ser utilizado em queima direta, 

conforme produzido, em situações locais onde não sejam exigidos 

maiores rigores em especificações do biocombustível. Já para a 

queima em motores a gás para geração de energia motora para 
utilização em turbinas ou alternadores, o ideal é se purificar o biogás 

promovendo sua desumidificação e individualização do metano. 

 

          A utilização do biogás no Brasil ainda é pouco difundida, 
apesar de alguns programas de incentivo e apoio governamental ao 

uso e estudo de tecnologias para produção do biogás e seu uso em 

geração de eletricidade. Os principais países onde o biogás tem sido 

referenciado como de ampla difusão em utilizações domésticas, 
agrícolas e industriais são: China, Índia, Alemanha, Suécia e Japão. 

Só a China tem relatado produções anuais de mais de 10 bilhões de 

normais metros cúbicos de biogás, o que a torna em um dos líderes 

globais na produção e utilização desse biocombustível. 
 

          Entretanto, a utilização do biogás tal qual é produzido traz 

alguns inconvenientes técnicos e ambientais, como por exemplo: 

 

o Odor típico de gás sulfídrico; 
 

o Alta umidade do gás; 

 

o Flutuações no teor de metano e no consequente poder 
calorífico; 

 

o Periculosidade em função de riscos de explosões em seu 

manuseio, já que se inflama facilmente na presença de 

oxigênio. 
 

 

          Também a comercialização do biogás como biogás e mais 

complexa do que a do metano separado. Isso se deve aos seguintes 

fatores: 

 

 O biogás não se liquefaz sob pressão; 

 

 Necessita de compactação para redução de volume e se gasta 

energia para compactar um gás inerte que é o gás carbônico 

presente em alta proporção no biogás; 

 

 Tem problemas para ser transportado por gasodutos em função 

de sua elevada umidade e características corrosivas dadas pelo 

gás sulfídrico. 
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       Frente a esses inconvenientes técnicos e qualitativos, a 

recomendação para o biogás são de duas naturezas: 

o Uso como tal no local de geração (utilização “in plant” ou “in 

house”) – ou... 

 

o Purificação, individualização do metano e venda do mesmo a 

mercados mais nobres. 
 

 

 

Purificação do biogás 
           

 

          A purificação do biogás se consegue através de procedimentos 

tecnológicos que separam o metano do gás carbônico, umidade e gás 

sulfídrico. A remoção do gás sulfídrico se consegue com filtros de 
óxido de ferro que reagem e inativam o H2S. Já a remoção do CO2 se 

obtém através uso de colunas ou torres de absorção em relação às 

quais o biogás é comprimido. A extração da umidade se faz por 

condensação da fase aquosa ou por uso de dessecantes para 
purificação adicional. 

 

          Outra impureza frequente no biogás e que exige ações na 

purificação é a siloxina. Esse composto derivado da sílica existe em 
cosméticos e produtos de uso pessoal. Logo, ela é comum em 

esgotos domésticos, mas não em efluentes industriais. De qualquer 

forma, se ela estiver presente deve ser eliminada, já que se acumula 

nas turbinas a gás e causa erosão e abrasão nas mesmas, exigindo 

limpezas frequentes. A purificação do biogás para eliminação da 
siloxina se consegue pelo uso de filtros de carvão ativado. 

 

 

 

Utilização do biogás para geração de eletricidade ou calor 

 
 

          A melhor das utilizações e que dá maior rendimento energético 

é a cogeração em caldeiras de força que podem estar queimando 

outros combustíveis gasosos. Nesse caso, o biogás pode entrar como 
coadjuvante na produção de energia elétrica e de vapor. Esse vapor 

pode ser usado na indústria para processos de aquecimento, 

secagem, etc. Alternativas também praticadas e usuais para extração 

energética e uso do potencial da energia do biogás seriam as 
seguintes: 
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 Motores de combustão interna do tipo ciclo Otto para geração 

de energia mecânica; 

 
 Motores acoplados a alternadores para conversão da energia 

mecânica em energia elétrica; 

 

 Turbinas a gás; 
 

 Microturbinas a gás; 

 

 Células combustíveis que produzem eletricidade através de 

reação eletroquímica. 

 

          A produção de energia mecânica, térmica ou elétrica a partir 

do biogás pode ser considerada mais uma das ecoeficientes 

alternativas que praticamente todos os países do mundo possuem à 
disposição. Isso porque a digestão anaeróbica e a geração de 

resíduos orgânicos são coisas universais e que ocorrem em 

praticamente todas as regiões do planeta.  

 
          As principais vantagens estratégicas para uso energético do 

biogás seriam as seguintes: 

 

 
 Utilização de biocombustível renovável e que pode ser 

produzido em inúmeros locais, com consumo e geração de 

eletricidade inclusive nas proximidades do ponto de produção;  

 

 Geração de eletricidade de forma descentralizada, próxima aos 
pontos de carga, não necessitando grandes investimentos para 

transmissão. 

 

          Esse tipo de situação é muito típico de inúmeras estações de 

tratamento de esgotos domésticos que pertencem às redes de 
saneamento básico das grandes cidades. Muitas delas já extraem o 

biossólido (lodo orgânico do tratamento secundário de efluentes) e 

com ele produzem o biogás e o biofertilizante. A partir do biogás 

essas unidades de saneamento podem produzir toda a eletricidade 
que demandam em suas operações e também o calor para operar os 

biodigestores com aquecimento e para secagem do biofertilizante que 

comercializam para a agricultura. Um maravilhoso ciclo bastante 

fechado e com alto grau de ecoeficiência. 
 

           As principais vantagens ambientais da digestão anaeróbica 

são aquelas relacionadas ao fato de que tanto o biogás e a energia 
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dele produzida, como o biofertilizante são considerados produtos 

renováveis e extraídos de biomassas que podem ser resíduos de 

diversos processos industriais, domésticos e agrícolas.  

 
          Como aspectos negativos para o uso do biogás nos próprios 

locais de geração do mesmo são relatados os seguintes pontos: 

 

 Riscos de acidentes e de explosões associados ao 
armazenamento e manuseio do biogás; 

 

 Baixa geração de energia em relação a outros gases 

combustíveis tradicionais (gás natural, gás liquefeito de 
petróleo, etc.). 

 

          Em função de todos esses argumentos e pontos a favor e 
contra, acredita-se que mais estudos e pesquisas devam ser 

realizados e as tecnologias atuais de sucesso possam perfeitamente 

ser introduzidas e difundidas gradualmente no País.  

 

          Alguns desafios serão parte desse processo, tais como: 
 

 Aumento da densidade energética do combustível; 

 

 Desenvolvimento de meios de transporte para longe 
do local de geração; 

 

 Aumento de escala de produção; 

 
 Inclusão do biogás no “grid” de oferta de gás nas 

grandes cidades; 

 

 Utilização do biogás em veículos; 

 
 Queima do biogás junto ao gás natural em turbinas 

e motores a gás; 

 

 Conscientização popular sobre as vantagens 
ambientais, sociais e econômicas do biogás e do biofertilizante 

– produtos da digestão anaeróbica – um processo natural e que 

a Natureza nos oferece como um presente em direção à 

sustentabilidade. 
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Biohidrogênio anaeróbico 
 

 

 
Biohidrogênio anaeróbico de origem natural e renovável 

 

 
         Outro processo que está em plena ascensão é a produção de 

biohidrogênio a partir da decomposição anaeróbica. Em condições de 

anaerobiose, o hidrogênio se forma em uma fase inicial da 

decomposição, mas é convertido em metano conforme a reação 

denominada de metanogênese hidrogenotrópica, como já citada 
anteriormente: 

 

4 H2 + CO2 ------------------> CH4  + 2 H2O 

 

ou  

 

4 H2 + H2CO3 ------------------> CH4  + 3 H2O 

 
 

          Para se obter o biohidrogênio e não o metano deve-se prevenir 

a ocorrência da reação de metanogênese a partir do hidrogênio.  

 

          O metano também é formado a partir do ácido acético (ou 
acetato), conforme a reação: 

 

C2H4O2 ----------------------->  CO2  +  CH4 

 

          O ácido acético é muito presente durante a decomposição da 

matéria orgânica. Para que se obtenha hidrogênio e não metano, 
deve-se orientar para que ocorra outra reação durante a 

anaerobiose: 
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C2H4O2  + 2 H2O  -----------------------> 2 CO2  + 4 H2 

 

          Os arranjos tecnológicos podem favorecer que ocorra inclusive 

a presença de metano e hidrogênio no biogás.  

 
          O biohidrogênio é um combustível muito versátil, limpo, leve e 

de altíssima densidade energética. Ele tem muito baixo peso 

molecular (2 gramas) para o mesmo volume de outros gases (22,4 

litros nas condições normais de temperatura e pressão). Quando 

queima origina vapor de água e não tem resíduos tóxicos ou 
poluentes. Também não é um gás de efeito estufa. Por essa razão o 

interesse em se ter o mesmo como uma alternativa de produção na 

digestão anaeróbica.  

 

 

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

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Modernas Estações de Compostagem de Resíduos 

 

 

          Para mim, foi um privilégio ter podido escrever e lhes oferecer 

para leitura esse capítulo do Eucalyptus Online Book. Ele foi criado 

a partir da condensação de inúmeros conhecimentos biotecnológicos 
aplicados ao setor de celulose e papel em alguns de seus diversos e 

variados componentes ambientais. 

 

          Também tem o objetivo de criar uma fonte aberta de 

informações públicas, com dezenas de ótimas referências da 
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literatura, para que qualquer cidadão possa entender melhor os 

conceitos biotecnológicos básicos relacionados à compostagem de 

resíduos e à produção de biogás, esse último para finalidade 

econômica como biocombustível.  
 

          Entretanto, a maior das virtudes que estamos colocando a 

vocês nesse texto é a oferta de alternativas para diversos dos 

resíduos sólidos gerados pelas fábricas do setor de celulose e papel e 
de outras empresas afins da base florestal (produção de painéis de 

madeira, serrarias, mobiliário, etc.). Procurei integrar fundamentos 

tecnológicos e biológicos com aplicações práticas operacionais e de 

gestão da ecoeficiência nesse setor. É um condensado autêntico de 
tudo que classifiquei de importante para aqueles que estão 

interessados em conhecer e aprender mais sobre esses tipos 

intrigantes de biotecnologia para dar um destino justo e produtivo a 

alguns de seus resíduos da linha produtiva industrial.  
 

           Nosso conceito de ecoeficiência tem sido apresentado e 

reforçado inúmeras vezes em nossas publicações. Resíduos são para 

serem combatidos em suas origens. No caso de ainda assim 

sobrarem quantidades significativas de resíduos, nós devemos buscar 
alternativas de conversão dos mesmos em produtos de maior valor 

agregado e não em apenas e tão somente se buscarem formas de se 

livrar desses materiais, destinando-os a aterros ou a simples 

disposições de baíssimo nível em ecoeficiência. 
 

          Espero que o que escrevi possa lhes ser de utilidade, 

estimados amigos leitores.  

 
 

 
Resíduos orgânicos para compostagem 

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

LEITURA 

 

 
Revolvimento de resíduo orgânico em processo de compostagem aeróbica 

 
 

          A literatura sobre o aproveitamento de resíduos de fábricas de 
celulose e papel, valendo-se para isso de processos biotecnológicos é 

bastante vasta, embora com muita diversidade de propostas e de 

situações específicas. Poderíamos facilmente compor um universo de 

centenas de bons artigos, mas isso acabaria se afastando do 
propósito inicial desse nosso capítulo. Por isso, procuramos selecionar 

um conjunto de textos valiosos e apropriados ao nosso cenário 

brasileiro e latino-americano. Aproveitamos a oportunidade para 

relacionar um número importante de artigos e palestras de eventos e 
revistas da nossa ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e 

Papel, pois estão definitivamente relacionados à própria história do 

crescimento da biotecnologia ambiental a partir dos anos 80’s, 

quando ela passou a se instalar com mais significância no Brasil. 
 

          Com isso, identificamos praticamente duzentos bons artigos, 

palestras e websites que podem com facilidade orientar qualquer 

leitor que eventualmente deseje se aprofundar na temática que 

estamos cobrindo nesse capítulo. Caso os leitores tenham 
necessidades adicionais, podem perfeitamente obter 

complementações através da utilização de ferramentas de busca na 

web.  

 
          É muito importante que vocês naveguem logo e façam os 

devidos downloading’s dos materiais de seu interesse nas nossas 

referências de euca-links. Muitas vezes, as instituições disponibilizam 

esses valiosos materiais por curto espaço de tempo; outras vezes, 
alteram o endereço de referência em seu website. De qualquer 
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maneira, toda vez que ao tentarem acessar um link referenciado por 

nossa newsletter e ele não funcionar, sugiro que copiem o título do 

artigo ou evento e o coloquem entre aspas, para procurar o mesmo 

em um buscador de qualidade como Google, Bing, Yahoo, etc. Às 
vezes, a entidade que abriga a referência remodela seu website e os 

endereços de URL são modificados. Outras vezes, o material é 

retirado do website referenciado, mas pode eventualmente ser 

localizado em algum outro endereço, desde que buscado de forma 
correta. 

 

         Espero sinceramente que essa seleção de textos e websites 

referenciados possa lhes ser útil. 
 

 

 
Resíduos merecem atenção e respeito – não podem ser ignorados ou desprezados 

como lixo para encher aterros para a eternidade...  

Eles podem gerar excepcionais produtos para benefício da Sociedade e do Meio 

Ambiente... 
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Tratamento de resíduos sólidos orgânicos em biodigestor 

anaeróbio. A.S. Reis. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal 

de Pernambuco. 79 pp. (2012) 

http://www.ufpe.br/ppgecam/images/documentos/2013/dt1alexsandro.pdf  

 

Aspectos técnicos relacionados à geração de energia elétrica a 
partir do lodo de esgoto.  L.L.N. Machado. Dissertação de Mestrado. UFRJ 
– Universidade Federal do Rio de Janeiro. 109 pp. (2011) 

http://www.dissertacoes.poli.ufrj.br/dissertacoes/dissertpoli512.pdf  

 

Guia técnico. Eficiência energética na indústria de celulose e 
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http://www.celso-
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esgotos sanitários. T.G. Perovano; L.P.A. Formigoni. Trabalho de 

Conclusão de Curso. UFES – Universidade Federal do Espírito Santo. 
101 pp. (2011) 
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Biofuel production - recent developments and prospects. 

M.A.S. Bernardes. Intech. 606 pp. (2011) 
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developments-and-prospects (em Inglês) 

 

Development of biogas plants in Latin America and Africa. M. 

Kranert; K. Fischer; J. Huang. University of Stuttgart. Apresentação 
em PowerPoint: 25 slides. (2011) 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/cursos_s
eminarios/jingjing2011/vortrag_180311.pdf (em Inglês) 
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Characterization of decentralized biogas technology in China 

and review of the applicability to other regions in Africa and 

Latin America.  M. Kranert; K. Fischer; J. Huang. University of 
Stuttgart. Apresentação em PowerPoint: 25 slides. (2011) 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/cursos_s
eminarios/jingjing2011/doktorantseminarjingjing_180311.pdf (em Inglês)  

 

Energy producing possibilities and new products. Presentation 

summary. M. Cardoso; M. Hamaguchi; E. Vakkilainen. LUT - 

Lappeenranta University of Technology. 43 pp. (2011) 

http://www.biotuli-hanke.fi/files/download/EnergyproducingCardoso.pdf (em 
Inglês) 

 

Purificação de biogás. A.P. Martins. Trabalho de Conclusão de 

Curso. Universidade Regional de Blumenau. 30 pp. (2010) 

http://www.bc.furb.br/docs/MO/2010/344467_1_1.pdf  

 

Determinação do balanço energético e de gases do efeito 
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urbanos (RSU). L.F.R. Fernandes. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal de Itajubá. 103 pp. (2010) 

http://juno.unifei.edu.br/bim/0038665.pdf  

http://www.livrosgratis.com.br/arquivos_livros/cp154332.pdf  

 

Estudo sobre o potencial de geração de energia a partir de 

resíduos de saneamento (lixo, esgoto), visando incrementar o 

uso de biogás como fonte alternativa de energia renovável. 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 

Ministério do Meio Ambiente – MMA; Arcadis. 56 pp. (2010) 

http://www.mma.gov.br/estruturas/164/_publicacao/164_publicacao10012011033
201.pdf  

 

Guia prático do biogás. Geração e utilização. FNR - Fachagentur 

Nachwachsende Rohstoffe. 236 pp. (2010) 

http://web-resol.org/cartilhas/giz_-_guia_pratico_do_biogas_final.pdf  

 

Evento “As biorrefinarias de biomassa para biocombustíveis: 
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Carioca; M.F.L. Almeida; P.R. Seidl; D.A. Silva Filho; E.F. Medeiros. 
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Bajay; F.D. Gorla. PROCEL/CNI. 88 pp. (2010) 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=oportunidades%20de%20eficiencia%20energ
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Is the biorefinery for real? B.A. Thorp; M. Akhtar. Paper 360º 
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Um guia referencial sobre ecoeficiência energética para a 

indústria de papel e celulose kraft de eucalipto no Brasil. C. 

Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 19. 140 pp. (2010) 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT19_EcoeficienciaEnerg.pdf  

 

De resíduo a produto útil para a floresta. C. Martin. O Papel 

(Junho): 46 - 48. (2010) 

http://www.celso-
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Resíduos sólidos industriais do processo de fabricação de 

celulose e papel de eucalipto. Parte 04: Casca suja. C. Foelkel. 

Eucalyptus Online Book. Capítulo nº 21. 100 pp. (2010) 
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT21_CascaSuja.pdf  

 

Resíduos sólidos industriais do processo de fabricação de 
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Projeto conceitual de um modelo de reator anaeróbio para a 
biometanização da fração orgânica dos resíduos sólidos 

urbanos e de resíduos industriais no estado de Minas Gerais. 

L.F.D.B. Colturato; T.D.B. Colturato; B.O.C. Santana. FEAM – 

Fundação Estadual do Meio Ambiente. 95 pp. (2009) 
http://www.feam.br/images/stories/fean/projeto%20conceitual%20de%20um%20modelo%
20de%20reator%20anaerobio%20para%20a%20biometanizacao%20da%20fracao%20organ
ica%20dos%20residuos%20solidos%20urbanos%20e%20de%20residuos%20industriais%20
no%20estado%20de%20minas%20gerais.pdf  

 

Estudo da viabilidade econômica na utilização de biomassa 

como fonte de energia renovável na produção de biogás em 

propriedades rurais. E. Walker. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – 

UNIJUÍ. 107 pp. (2009) 

http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/220/Diss
erta%c3%a7%c3%a3o%20Eliana%20Walker.pdf?sequence=1  

 

Manual para aproveitamento do biogás. Volume 01: Aterros 
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Secretariado para América Latina e Caribe. 80 pp. (2009) 
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http://www.fundagres.org.br/eventos/cbro2009_palestras/Edegar%20Formentini.p
df  
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“Insumos para a produção orgânica”. Embrapa Meio Ambiente. 

Apresentação em PowerPoint: 39 slides. (2007) 

http://www.cnpma.embrapa.br/eventos/2007/workshop/organica/download/insum
os_fertilizantes.pdf  

 

Controle ambiental e sanitário na produção e utilização de 

composto orgânico produzido a partir de resíduos de fábrica 
de celulose. M.A.S.L. Guerra; C.M. Silva; H.A.V. Rossoni; A. 

Rezende; A.B. Landim; S.T. Carvalho. 40º Congresso Anual. ABTCP – 

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Apresentação em 

PowerPoint: 30 slides. (2007) 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/11_Composto_org%E2nico_Cenibra.pdf  

 

Uso de biossólido em plantios florestais. S.P. Moraes Neto; C.H. 

Abreu Jr.; T. Muraoka. EMBRAPA Cerrados. Documentos 202. 24 pp. 

(2007) 

www.cpac.embrapa.br/download/1215/t   

 

Nitrogênio e metais pesados no solo e em árvores de eucalipto 

decorrentes da aplicação de biossólido em plantio florestal. M. 

Velasco-Molina; M. E. Mattiazzo; C. A. Andrade; F. Poggiani. Scientia 
Forestalis 71: 25 - 35. (2006) 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr71/cap03.pdf  

 

A conversão da fonte renovável biogás em energia. S.T. Coelho; 
S.M.S. González Velázquez; O.S. Martins; F.C. Abreu. 5º CBPE – 

Congresso Brasileiro de Planejamento Energético. 11 pp. (2006) 

http://cenbio.iee.usp.br/english/download/projetos/8_energ-biog.pdf  

 

Geração de energia elétrica a partir do biogás proveniente do 

tratamento de esgoto. S.T. Coelho; M.S.S. González Velázquez; V. 

Pecora; F.C. Abreu. XI Congresso Brasileiro de Energia. 15 pp. (2006) 

http://cenbio.iee.usp.br/download/projetos/7_purefa.pdf  

 

Estudo do processo de digestão anaeróbica de resíduos sólidos 

orgânicos e aproveitamento do biogás. C.S. Felizola; V.D. Leite; 
S. Prasad. Agropecuária Técnica 7(1): 53 – 62. (2006) 

http://www.cca.ufpb.br/revista/pdf/2006_1_8.pdf 

 

http://www.cnpma.embrapa.br/eventos/2007/workshop/organica/download/insumos_fertilizantes.pdf
http://www.cnpma.embrapa.br/eventos/2007/workshop/organica/download/insumos_fertilizantes.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/11_Composto_org%E2nico_Cenibra.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/11_Composto_org%E2nico_Cenibra.pdf
http://www.cpac.embrapa.br/download/1215/t
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr71/cap03.pdf
http://cenbio.iee.usp.br/english/download/projetos/8_energ-biog.pdf
http://cenbio.iee.usp.br/download/projetos/7_purefa.pdf
http://www.cca.ufpb.br/revista/pdf/2006_1_8.pdf
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Biogás - Pesquisas e projetos no Brasil. J.T.V. Ferrer; J.W.S. 

Alves. CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental. 186 pp. (2006) 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/docs/livr
o_biogas/livrobiogas.pdf  

 

Pulp and paper mill by-products as soil amendments and plant 
nutrient sources. J.J. Camberato; B. Gagnon; D.A. Angers; M.H. 

Chantigny; W.L. Pan. Canadian Journal of Soil Science. 14 pp. (2006) 

http://www.pnw-winderosion.wsu.edu/Docs/Publications/06%20pubs/PulpPan.pdf 
(em Inglês) 

 

Uso de resíduos em plantios florestais: presente e futuro. I.A. 

Guerrini. Simpósio Biossólidos IPEF. Apresentação em PowerPoint: 40 
slides. (2006) 

http://www.ipef.br/eventos/2006/biossolidos/Simposio_Biossolidos_03.pdf  

 

Geração de energia com biogás e o MDL. M.S.M. Araújo.  
Seminário BIOGÁS. SABESP. Apresentação em PowerPoint: 12 slides. 

(2006) 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/cursos_s
eminarios/seminario_livro/palestras/maria_silvia.pdf 

 

Biogás: Pesquisas e Projetos no Brasil. Ciclo do MDL e 

implicações no aproveitamento energético do biogás, a partir 
dos depósitos de resíduos sólidos. A.S. Oliveira; L.S. Ribeiro. 

CETESB. Apresentação em PowerPoint: 22 slides. (2006) 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/cursos_s
eminarios/seminario_livro/palestras/leonardo.pdf  

 

A experiência da Suzano Papel e Celulose com o uso de 

biossólido em plantios de eucalipto. J.L. Gava; F.C. Oliveira. 

Simpósio Biossólidos IPEF. Apresentação em PowerPoint: 26 slides. 
(2006) 

http://www.ipef.br/eventos/2006/biossolidos/Simposio_Biossolidos_07.pdf  

 

Compostagem de resíduos de fábrica de celulose e papel. 
A.G.M.C. Bassa; I.A. Guerrini; C.F. Valle; L. Corradini. Simpósio 

Biossólidos IPEF. Apresentação em PowerPoint: 41 slides. (2006) 

http://www.ipef.br/eventos/2006/biossolidos/Simposio_Biossolidos_12.pdf  

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/docs/livro_biogas/livrobiogas.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/docs/livro_biogas/livrobiogas.pdf
http://www.pnw-winderosion.wsu.edu/Docs/Publications/06%20pubs/PulpPan.pdf
http://www.ipef.br/eventos/2006/biossolidos/Simposio_Biossolidos_03.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/cursos_seminarios/seminario_livro/palestras/maria_silvia.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/cursos_seminarios/seminario_livro/palestras/maria_silvia.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/cursos_seminarios/seminario_livro/palestras/leonardo.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/cursos_seminarios/seminario_livro/palestras/leonardo.pdf
http://www.ipef.br/eventos/2006/biossolidos/Simposio_Biossolidos_07.pdf
http://www.ipef.br/eventos/2006/biossolidos/Simposio_Biossolidos_12.pdf
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Carretas distribuidoras de resíduos e compostagens em solos 

florestais. Aerador Máquinas e Implementos Agrícolas. Simpósio 

Biossólidos IPEF. Apresentação em PowerPoint: 22 slides. (2006) 

http://www.ipef.br/eventos/2006/biossolidos/Simposio_Biossolidos_14.pdf  

 

Casca da árvore do eucalipto: aspectos morfológicos, 

fisiológicos, florestais, ecológicos e industriais, visando a 
produção de celulose e papel. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book 

Capítulo nº 01. 109 pp. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/capitulo_casca.pdf  

 

Manejo e operação da Central de Compostagem na Votorantim 

Celulose e Papel. L. Corradini. Simpósio Biossólidos IPEF. 

Apresentação em PowerPoint: 38 slides. (2006) 

http://www.ipef.br/eventos/2006/biossolidos/Simposio_Biossolidos_13.pdf  

 

Manual de compostaje municipal. Tratamiento de resíduos 

sólidos urbanos. M.A.R. Salinas; A.C. Vázquez. 

SERMANAT/INE/GTZ. México. 104 pp. (2006) 

http://www.resol.com.br/cartilha5/Manual%20de%20Compostaje-SERMANAT-
Mexico.pdf (em Espanhol) 

 

Caracterização laboratorial da geração de metano e dióxido de 

carbono em lodo de fábrica de celulose. P. Oliveira. Dissertação 

de Mestrado. ULBRA – Universidade Luterana do Brasil. (2006) 

https://memphis.ulbranet.com.br/BIBLIO/PPGEAM088.pdf  

 

Compostagem para a agricultura biológica. L.M. Brito. Escola 

Superior Agrária Ponte de Lima. Portugal. 21 pp. (2006) 

http://www.ci.esapl.pt/mbrito/Manual%20de%20AB%20%20compostagem.pdf  

 

Resíduos sólidos. Compostagem. S.T. Carvalho; M.A. Guerra. 

ABTCP/CENIBRA. Apresentação em PowerPoint: 33 slides. (2006) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/10_Compostagem_Cenibra.pdf  

 

Biosolids production with solid wastes generated in Cenibra’s 

hardwood kraft pulp mill. S.T. Carvalho; M.A.S.L. Guerra; A.B. 

Landim; A.R. Almeida; D.L.V. Anicio; L.M. Pimenta; R.C. Félix; M.D. 
Vitorino. Congresso Vitória 2006. ABTCP – Associação Brasileira 

Técnica de Celulose e Papel. 09 pp. (2006) 

http://www.ipef.br/eventos/2006/biossolidos/Simposio_Biossolidos_14.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/capitulo_casca.pdf
http://www.ipef.br/eventos/2006/biossolidos/Simposio_Biossolidos_13.pdf
http://www.resol.com.br/cartilha5/Manual%20de%20Compostaje-SERMANAT-Mexico.pdf
http://www.resol.com.br/cartilha5/Manual%20de%20Compostaje-SERMANAT-Mexico.pdf
https://memphis.ulbranet.com.br/BIBLIO/PPGEAM088.pdf
http://www.ci.esapl.pt/mbrito/Manual%20de%20AB%20%20compostagem.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/10_Compostagem_Cenibra.pdf
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http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/07_Biossolids_production_with_solid_wastes_Cenibra
.pdf  (em Inglês) 

 

Módulo para compostagem rápida de resíduos orgânicos na 

pequena propriedade. C.A. Ferreira; H.D Silva; G.C. Andrade. 
Embrapa Florestas. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento nº 21. 24 

pp. (2005) 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/bolpesdes/edicoes/BPD21.pdf  

 

Tratamento anaeróbico de efluentes. F. Schmitt; S. 

Weschenfelder; T.M. Vidi. UFSC - Universidade Federal de Santa 

Catarina. 60 pp. (2006) 

http://www.enq.ufsc.br/labs/probio/disc_eng_bioq/trabalhos_grad/trabalhos_grad_
2006-1/tratamento_anaerobio.doc  

 

Resolução CONAMA nº 375/2006. CONAMA – Conselho Nacional 
do Meio Ambiente. 32 pp. (2006) 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res06/res37506.pdf  

 

Resolução CONAMA nº 380/2006. CONAMA – Conselho Nacional 
do Meio Ambiente. 02 pp. (2006) 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=514 

 

Aplicação da digestão anaeróbia de resíduos sólidos urbanos: 
uma revisão. G.A. Reichert.  23º Congresso Brasileiro de Engenharia 

Sanitária e Ambiental. 16 pp. (2005) 

http://www.redsolenergy.com/1-residuos_solidos_digestion_anaerobica.pdf  

 

Co-digestão anaeróbia de resíduos de natureza orgânica. 

A.A.L.S. Rodrigues. Dissertação de Mestrado. Universidade de Aveiro. 

164 pp. (2005) 

https://ria.ua.pt/bitstream/10773/537/1/2007001234.pdf  

 

Avaliação energética do cultivo de eucalipto com e sem 

composto de lixo urbano. C.R. Moreira; I.A. Guerrini; M.A.M. 

Biaggioni. Energia Agrícola 20(4): 01-19. (2005) 

http://200.145.140.50/html/CD_REVISTA_ENERGIA_vol4/vol20n42005/artigos/Car
los%20Roberto%20Moreira.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/07_Biossolids_production_with_solid_wastes_Cenibra.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/07_Biossolids_production_with_solid_wastes_Cenibra.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/07_Biossolids_production_with_solid_wastes_Cenibra.pdf
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/bolpesdes/edicoes/BPD21.pdf
http://www.enq.ufsc.br/labs/probio/disc_eng_bioq/trabalhos_grad/trabalhos_grad_2006-1/tratamento_anaerobio.doc
http://www.enq.ufsc.br/labs/probio/disc_eng_bioq/trabalhos_grad/trabalhos_grad_2006-1/tratamento_anaerobio.doc
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res06/res37506.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=514
http://www.redsolenergy.com/1-residuos_solidos_digestion_anaerobica.pdf
https://ria.ua.pt/bitstream/10773/537/1/2007001234.pdf
http://200.145.140.50/html/CD_REVISTA_ENERGIA_vol4/vol20n42005/artigos/Carlos%20Roberto%20Moreira.pdf
http://200.145.140.50/html/CD_REVISTA_ENERGIA_vol4/vol20n42005/artigos/Carlos%20Roberto%20Moreira.pdf
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Aproveitamento de resíduo florestal para húmus. C.M. Branco; 

C.R. Budziak; R.E. Paixão; A.S. Mangrich. REMADE - Revista da 

Madeira nº 89. (2005)   

http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=738&subject=
E%20mais&title=Aproveitamento%20de%20res%EDduo%20florestal%20para%20
h%FAmus  

 

Compost. Clasificación y requisitos. Norma Chilena 2880. 

CONAMA Chile. 27 pp. (2005) 

http://www.sinia.cl/1292/articles-32296_Norma.pdf  (em Espanhol) 

 

Standardized toolkit for identification and quantification of 

dioxin and furan releases. UNEP Chemicals. United Nations 

Environment Programme. 253 pp.  (2005) 

http://www.chem.unep.ch/Pops/pcdd_activities/toolkit/Toolkit%202-
1%20version/Toolkit-2005_2-1_en.pdf   (em Inglês) 

http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/toolkit3/UNEP-POPS-TOOLKIT.3-REL-
EP16.English.PDF (Revisões em 2008 - em Inglês) 

 

Standardized toolkit for identification and quantification of dioxin 

and furan releases. Emission factors for the toolkit. UNEP Chemicals. 
United Nations Environment Programme. Tabelas e planilhas em Excel.  

(2005) 

http://www.chem.unep.ch/Pops/pcdd_activities/toolkit/default.htm (em Inglês) 

 

Co-composting paper mill sludge with fruit and vegetable wastes. P. 

Tucker. University of Pailey. 180 pp. (2005) 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja
&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uws.ac.uk%2Fworkarea%2F
downloadasset.aspx%3Fid%3D2147493392&ei=z3FVU_SWLarRsQTpoYHwBA&usg=
AFQjCNFEihD1Vb8Le28CSnnWvSpJTL04nA  (em Inglês) 

 

Efeito da aplicação de resíduo da indústria de papel e celulose 

nos atributos químicos, físicos e biológicos do solo, na 

nutrição e biomassa do Pinus taeda.  C.M. Rodrigues. Dissertação 
de Mestrado. UFPR – Universidade Federal do Paraná. 121 pp. (2004) 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/1637/1/Dissertacao_Celina.pdf  

 

Uso de lodo biológico del  tratamiento de efluentes de la 
indústria de la celulosa como mejorador de suelos 

degradados. J.P. Esparza Rodriguez. Dissertação de Mestrado. 

Universidad de la Frontera. 91 pp. (2004) 

http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=738&subject=E%20mais&title=Aproveitamento%20de%20res%EDduo%20florestal%20para%20h%FAmus
http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=738&subject=E%20mais&title=Aproveitamento%20de%20res%EDduo%20florestal%20para%20h%FAmus
http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=738&subject=E%20mais&title=Aproveitamento%20de%20res%EDduo%20florestal%20para%20h%FAmus
http://www.sinia.cl/1292/articles-32296_Norma.pdf
http://www.chem.unep.ch/Pops/pcdd_activities/toolkit/Toolkit%202-1%20version/Toolkit-2005_2-1_en.pdf
http://www.chem.unep.ch/Pops/pcdd_activities/toolkit/Toolkit%202-1%20version/Toolkit-2005_2-1_en.pdf
http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/toolkit3/UNEP-POPS-TOOLKIT.3-REL-EP16.English.PDF
http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/toolkit3/UNEP-POPS-TOOLKIT.3-REL-EP16.English.PDF
http://www.chem.unep.ch/Pops/pcdd_activities/toolkit/default.htm
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uws.ac.uk%2Fworkarea%2Fdownloadasset.aspx%3Fid%3D2147493392&ei=z3FVU_SWLarRsQTpoYHwBA&usg=AFQjCNFEihD1Vb8Le28CSnnWvSpJTL04nA
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uws.ac.uk%2Fworkarea%2Fdownloadasset.aspx%3Fid%3D2147493392&ei=z3FVU_SWLarRsQTpoYHwBA&usg=AFQjCNFEihD1Vb8Le28CSnnWvSpJTL04nA
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uws.ac.uk%2Fworkarea%2Fdownloadasset.aspx%3Fid%3D2147493392&ei=z3FVU_SWLarRsQTpoYHwBA&usg=AFQjCNFEihD1Vb8Le28CSnnWvSpJTL04nA
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uws.ac.uk%2Fworkarea%2Fdownloadasset.aspx%3Fid%3D2147493392&ei=z3FVU_SWLarRsQTpoYHwBA&usg=AFQjCNFEihD1Vb8Le28CSnnWvSpJTL04nA
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/1637/1/Dissertacao_Celina.pdf
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http://www.doctoradorrnn.ufro.cl/index.php?option=com_docman&task=doc_view
&gid=35&tmpl=component&format=raw&Itemid=  (em Espanhol) 

 

Fiber-to-fiber: a case study at Domtar, Cornwall. G.  Velema; P. 

Neave. Tappi Journal 3(3): 25 - 31. (2004) 

http://www.tappi.org/Bookstore/Technical-Papers/Journal-Articles/TAPPI-
JOURNAL/Archives/2004/March/Fiber-to-fiber%E2%80%94a-case-study-at-
Domtar-Cornwall-Solutions-TAPPI-JOURNAL-March-2004-Vol-33-.aspx (em Inglês) 

 

Utilization of wastes at the Stora Enso Veitsiluoto mills. H. 

Nurmesniemi.  RESOPT/ WASMIN Seminar. Proceedings. p. 145 – 

149.  (2004) 

http://www.oulu.fi/resopt/results/Nurmesniemi4.pdf (em Inglês) 

 

Transformações químicas da matéria orgânica durante a 

compostagem de resíduos da indústria madeireira. C.R. 

Budziak; C.M.B.F. Maia; A.S. Mangrich. Química Nova 27(3): 399-
403. (2004) 

http://www.scielo.br/pdf/qn/v27n3/20165.pdf  

 

Instalação e testes de uma unidade de demonstração de 
geração de energia elétrica a partir de biogás de tratamento 

de esgoto. CENBIO – Centro Nacional de Referência em Biomassa. 

Apresentação em PowerPoint: 13 slides. (2004) 
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/cursos_s
eminarios/seminario_livro/palestras/osvaldo.pdf  

 

Geração de energia e a digestão anaeróbica no tratamento de 

efluentes: estudo-de-caso na indústria de papel. M.D. Berni; 
S.V. Bajay. Anais do III Encontro de Energia no Meio Rural.  (2003) 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000022000000100003&scrip
t=sci_arttext  

  
Management and benefits of pulp and paper mill residues. G. 

Velema. 2003 TAPPI Environmental Conference. 11 pp. (2003) 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/01_management%20paper%20sludge.pdf (em 
Inglês) 

 

Reciclagem de resíduos industriais e urbanos em áreas de 

reflorestamento. R.B. Harrisson; I.A. Guerrini; C.L. Henry; D.W. 

http://www.doctoradorrnn.ufro.cl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35&tmpl=component&format=raw&Itemid
http://www.doctoradorrnn.ufro.cl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35&tmpl=component&format=raw&Itemid
http://www.tappi.org/Bookstore/Technical-Papers/Journal-Articles/TAPPI-JOURNAL/Archives/2004/March/Fiber-to-fiber%E2%80%94a-case-study-at-Domtar-Cornwall-Solutions-TAPPI-JOURNAL-March-2004-Vol-33-.aspx
http://www.tappi.org/Bookstore/Technical-Papers/Journal-Articles/TAPPI-JOURNAL/Archives/2004/March/Fiber-to-fiber%E2%80%94a-case-study-at-Domtar-Cornwall-Solutions-TAPPI-JOURNAL-March-2004-Vol-33-.aspx
http://www.tappi.org/Bookstore/Technical-Papers/Journal-Articles/TAPPI-JOURNAL/Archives/2004/March/Fiber-to-fiber%E2%80%94a-case-study-at-Domtar-Cornwall-Solutions-TAPPI-JOURNAL-March-2004-Vol-33-.aspx
http://www.oulu.fi/resopt/results/Nurmesniemi4.pdf
http://www.scielo.br/pdf/qn/v27n3/20165.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/cursos_seminarios/seminario_livro/palestras/osvaldo.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/cursos_seminarios/seminario_livro/palestras/osvaldo.pdf
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000022000000100003&script=sci_arttext
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Fonte: Central de Compostagem da Empresa Cia Suzano de Papel e Celulose 
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