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RE S UMO Este trabalho procura mostrar parte do programa de pesquisa para o
aproveitamento de residuos desenvolvido na Riocell enfocando os residuos Dregs e
Grits inerentes ao processo kraft adotado por esta empresa Neste trabalho procuramos
reunir de maneira sintetica os dados obtidos e considerados relevantes Neste enfoque
procuramos explorar informagoes bibliograficas reunindo a estes dados de analise de
forma a permitir a caracterizagao quimica destes residuos e dando subsidios para a
identificagao de um campo de aplicagao e o aproveitamento do Dregs e Grits ou seja
corretivo da acidez do solo e fertilizante na agricultura Definido o ambito de atuagao
procurouse explorar os aspectos agronomicos enfocando efeitos positivos e seus
incovenientes para o aproveitamento agricola
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1 Introdugao

Na medida em que ocorre a otimizagao da atividade industrial

cresce o interesse em reduzir so maximo os custos das atividades que nio

trazem beneficios diretos ou indiretos so processo produtivo Sob esta oti
ca salientase o aspecto residuos solidos como um problems relevante que
cresce is mesma proporgao da demands de insumos a produgao do setor indus
trial A preocupagio neste sentido assume aspectos de ordem econamica a res
ponsabilizagao em relagao so meio ambiente No ambito economico vemos a mo
bilizagao de recursos humanos a materiais que sem retorno algum oneram os
custos de produqao Ao meio ambiente vse a constante a crescente deterio
ragao pela necessidade de disposigao destes residuos em locais que perdem a
condigao primiria de use a locaqao

A Riocell SA atentando para estes aspectos procurou enfocar
o problems residuos solidos como uma fonts de estudo do qual poderseia
conhecer seus aspectos positivos a negativos Desta forma a luz dos conhe
cimentos cientificos procurouse reverter a situaqao inconveniente de ter
um residuo tendo sim um produto

Este trabalho procura mostrar parts do programs de pesquisa pa
ra o aproveitamento de residuos desenvolvido na Riocell enfocando os resi
duos Dregs a Grits inerentes so processo kraft adotado por esta empress
Neste trabalho procuramos reunir de maneira sintetica os dadds obtidos e

considerados relevantes Neste enfoque procuramos explorar informagoes bi
bliograficas reunindo a estesdados de analises de forma a permitir a ca
racterizaqao quimica destes residuos a dando subsidios Para a identifica
qao de um campo de aplicagao a aproveitamento do Dregs a Grits ou seja cor
retivo da acidez do solo a fertilizante na agricultura Definido o ambito
de atuagao procurouse explorar os aspectos agronomicos enfocando efeitos
positivos a seus inconvenientes Para o aproveitamento agricola

2 Conceituagao

Dregs a Grits sao residuos gerados no processo kraft a caracte
rizamse por serem materiais inertes so sistema contribuindo de maneira a
propiciar menor eficiencia no processo de caustificagao do licor verde e

leite de cal Estes residuos sao originados nas seguintes etapas do proce
so

Trabalho apresentado no XIX Congresso Anual da ABCP Semana do Pa

pel realizado em Sao Paulo Brasil de 24 a 28 de novembro de 1986
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Dregs 9 um material solido de cor escura sedimentado a removi
do na clarificagao do licor verde Tem sua formagao pronunciada na queima
do licor negro no processo de recuperagao dos licores residuais gerados no
polpeamento da madeira Este material apos o tanque clarificador de licor
verde passa an tanque adensador e e enviado para um filtro tipo tambor pa
ra posterior descarte com consistencia aproximadamente 30 a 40 do ingles
dregs s escoria sedimento

Grits 2 o residuo do preparo da cal hidratada leite de cal
utilizado no processo de caustificagao do licor verde sendo constituido pe
la cal sinterizada a vitrificada na combustao de conchas marinhas a lama

de cal do forno de cal do ingles grits s granulo pedregulho

3 Disponibilidade

A primeira atitude a ser tomada so se iniciar um estudo sobre
o aproveitamento de residuos solidos industriais consiste no levantamento
das quantidades geradas pela fabrica Este procedimento permite determinar
se as quantidades produzidas possuem um potencial de atendimento a um even
tual mercado que no caso do Dregs a do Grits seriam os produtores rurais
constituindose num instrumento importante para se avaliar um provavel be
neficio a industria a no caso an produtor rural justificandose um est
do mais aprofundado

Na Riocell SA estes residuos por ocasiao do seu descarte

Sao alojados juntos em uma unica caqamba a levados pars aterro sanitario
Por este motivo eles sao quantificados conjuntamente A sua produqao de

junho a novembro de 1985 bem como a media diaria a mensal sao apresentadas
no Quadro I

QUADRO I Produgao diaria a mensal da combinagao DregsGrits na Riocell
SA expresso em base umida

Meses Produqao Produgao media
Junho Novembro 1985 t mes t dia

Junho 845610 28187
Julho 857610 30891

Agosto 854670 25570
Setembro 762360 25400
Outubro 738190 23813
Novembro 755430 25181

Media 818978 26840

Total 4913870

Como pode ser notado a produgao mensal da mistura desses real
duos a considerivel aproximadamente 27 toneladas por dia justificando
nao so um estudo sobre um possivel aproveitamento deste materiais mas ta
bem um esforqo para diminuir os custos de transporte a disposigao final

4 Composigao quimica do Dregs a do Grits

Determinada a disponibilidade dos residuos tornase impres
cindivel conhecer a sua composigao quimica servindo de subsidio para as
avaliagoes toxicologicas a de interesse agronomico visando a sua utiliza
qao como adubo corretivo da acidez dos solos agricolas As anilises des
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tes materiais estao apresentadas nos Quadros II e III

QUADRO II Composigao quimica resultados expressos em base seca a umid
de do Dregs a do Grits in natura

Analise Dregs Grits

Umidade 6726 2215
CaO 3575 5303
MgO 362 183
K20 123
Fe203

SO3 164 07

Al203

R203 056

Cloretos
Hidroxidos 039

Silica soluvel 039
Nitroganio amoniacal 0005 0005
Nitroganio total 001 001
Carbono no material 208
fixo a 105

Compostos de sodio 47 013

I

Referente ao material colhido antes de passar pelo filtro de Dregs

Ambos os sub produtos possuem metais porem em pequenas quanti
dades

QUADRO III Teor de metais do Dregs a do Grits expressos em base seca

Metais Dregs7 Grits

Aluminio 048 031
Antimonio 0002 0002

Cadmio 00005 0005
Chumbo 0005 0005
Cobre 001 0002

Arsenio 00003 00002
Ferro 048 016

Magnesio 16 028
Manganes 058 002
Niquel 001 0004
Titanio 005 005
Zinco 004 0001

Referente ao material colhido antes de passar pelo filtro de Dregs

De acordo com as analises realizadas os teores de antimonio
cadmio chumbo a titanio estao abaixo da sensibilidade do metodo de detec
gao utilizado absorgao atomica

Predomina no Dregs carbonatos oxidos a hidroxidos de calcio
provenientes dos licores do processo a da propria madeira
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Os mesmos compostos Sao encontrados no Grits tendendo com o

passar do tempo a predominar o CaCO3 formado pela reagao da cal com o dio
xido de carbono do at

Ambos os residuos apresentam caracteristicas alcalinas pH

130 provenientes principalmente da hidrolise dos seus carbonatos a oxi
dos de calcio com consegUente formagao de hidroxilas OH

CaCO3 H2O 1 Ca
2

HCO3 OH 1

CaO H2O r Ca2 20H 2

0 carbono e o enxofre presentes no Dregs Sao originarios da com
bustao do licor preto A presenga de metais neste residuo a devido a con
tribuiq ao dos insumos a do desgaste dos equipamentos do processo

A constatagao da presenga de quantidades substanciais de com
postos de calcio magnesio enxofre a por suas earacteristicas alcalinas e
videnciam o potencial de utilizagao desses residuos como corretivo da aci
dez do solo e fertilizante

5 Avaliagao toxicologica
Ao avaliarse os residuos solidos como fonte de recursos para

a agricultura a avaliaga toxicologica assume uma importancia fundamental
pois e atraves destas caracteristicas que se pode viabilizar sua utiliza
qao agronomica

Dentro desta linha de pesquisa a RIOCELL SA esta desenvolven
do um moderno programa de avaliagao que nao so estuda os compostos reconhe
cidamente toxicos como tambem investiga com grande acuidade a presenga de
eventuais substancias mutagenicas nos seus residuos a os seus efeitos a ni
vel celular e histologico

51 Presenqa de elementos metalicos
0 objetivo do estudo dos constituintes metalicos no Dregs a no

Grits consiste em verificar se a concentragao existente destas substancias
e um impecilho para a sua utilizagaoou se representa uma melhoria para a
fertilidade dos solos agricolas

Os principais metais que reconhecidamente trazem maiores preo
cupagoes quando absorvidos em elevadas quantidades pelas plantas a poste
riormente ingeridos pelos animais domesticos a pelo homem Sao chumbo zin
co cobre niquel a cadmio Porem os metais so se tornam disponiveis as

plantas quando se encontram solubilizados na fragao liquida do solo agua
do solo A materia organica hidroxidos de ferro e manganese as argilas
presentes no solo possuem a capacidade de adsorver os metais toxicos dispo
niveis as plantas Os ions destes metais quando incorporados no solo atra
ves da adigao de determinados materiais combinamse rapidamente com estas
fragooes atraves dos processos de adsorgao insolubilizagao a pela forma
qao de quelatos A formagao de compostos metalicos insoluveis como carbo
natos oxidos silicatos a sulfetos tambem diminuem a sua disponibilidade
as plantas STEWART CHANEY 1977

Devido aos processos quimicos citados um solo agricola pode

receber a adigao de metais ate um certo limite sem que ocorra a redugao da
produtividade agricola nem cause danos a saude humana a animal Este limi
te a determinado por dois fatores que influenciam o processo de solubiliza
qao de metais no solo a capacidade de troca de cations CTC e o pH do
solo A maior capacidade de um solo em trocar cations adsorvidos nas car
gas externas negativas das argilas a da materia organica do solo CTC



restringem a disponibilidade destes compostos bem Como a condiqao alcali
na neutra ou levemente acida do solo

Observando o Quadro III verificase a detecqao de 8 metais no
Dregs a no Grits 0 aluminio e o manganas t6xicos as plantas ocorrem na
turalmente em elevadas concentraqoes nos solos acidos tropicais 0 ferro
magnesio zinco e o cobre sao considerados nutrientes para as plantas
nas concentragoes encontradas nestes residuos Embora os teores de zinco
cobree niquel encontrados sejam baixos a necessario avaliar a correta uti
lizaqao destes subprodutos Em funqao dos conceituados estudos realizados
neste campo a RIOCELL SA adotou a metodologia da US ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY EPA 1983 que estabelece limites cumulativos ma
ximos de metais toxicos aplicados a solos agricolas Estes limites sao cal
culados em fungao da CTC do solo cujo pH a igual ou superior a 65 se
do aplicados pars o chumbo zinco cobre niquel a cadmio Quadro IV

QUADRO IV Limites recomendados pela EPA pars os metais de elevada to
xicidade aplicados em solos agricolas com pH 65

Metal

Capacidade de troca de cations do
miliequivalentes 100 gramas de solo

solo

seco

5 5 a 15 15

kgha
Pb 560 1120 2240
Zn 280 560 1120
Cu 140 280 560
Ni 140 280 560
Cd 5 10 20

Tomandose como exemplo o residuo Dregs que possui teores maio
res de metais a considerando como referencia a condiqao mais restritiva de
CTC 5 dada no quadro acima podemos calcular pela formula seguinte a

quantidade total deste residuo que pode ser aplicado com seguranga pars
uma determinada area de cultivo agricola cujo o pH a igual ou superior a
65

R Q 1000 kgt
onde

R Quantidade total de residuo que pode ser aplicado em t ha
Q Quantidade de metal que pode ser aplicado em kg ha vide

Quadro IV
C Concentragao do metal no residuo em mgkg

No quadro seguinte sao apresentados os valores obtidos em ter
mos de quantidades de Dregs que teriam que ser usadas tomando como referen
cia o calculo anterior
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QUADRO V Quantidade maxima de Dregs aser aplicado num solo agricola ex
pressos em base seca

EPA 1983

Neste caso o zinco limita a aplicagao de Dregs a 700 t ha o
que a uma quantidade elevadissima Exemplificando supondose que um de
terminado solo acido a arenoso nao necessite mais do que 14 t ha de Dregs
base seca para ter seu pH corrigido a 65 a estimado para 4 anos o pe
riodo em que o pH se mantera constante podersea utilizar a mistura du
rante 200 anos sem causar problemas posteriores ao solo a as plantas ou
seja 50 aplicagoes com intervalos de 4 anos

Calculo
700 t ha

x 4 anos 200 anos
1T t ha

Se considerarmos a mistura DregsGrits este tempo aumentari
visto que o seu teor medio de metais a menor

No Dregs a no Grits foi detectado ainda arsenio em muito pe
quenas concentragoes 23 mgkg Segundo aEPA1983 este elemento tem
uma minima absorgao pelas plantas so sendo preocupante quando atinge ni
veis de 2001000 kgha o que so a atingido com doses acima de 60000 tha
Constatouse que o titanio nao se apresentou em concentragoes maiores que
500 ppm nao sendo encontradas referencias bibliograficas sobre sua even
tual toxicidade Podese concluir que a concentraqao dos metais encontra
dos no Dregs a no Grits nao interfere na sua qualidade agronomica

52 Substancias mutagenicas indutoras de anomalias cromossomicas
Com vistas a confiabilidade do trabalho em desenvolvimento

preocupounos o fato de que mesmo tenao a maxima seguranga em termos de
toxicidade advindas de elementos metalicos poderia ainda existir outras
substancias toxicas nestes residuos que conferissem prejuizos as culturas
agricolas

De um ponto de vista cientifico o metodo mais confiavel de

formular um programa de avaliagao de substancias toxicas baseiase em me
todologias dotadas de sensibilidade suficiente para detectar mutagoes ge
nicas a cromossomicasIPCPEMCcitado por ALSABTI et alii1985

Neste contexto o teste de anomalias aberragoes cromossomi
cas tornase uma metodologia de grande importancia pois quantifica as le
soes ocasionadas no alvo primario das mutagoes a molecula de DNA o er
ro no seu reparo e a ma duplicagao durante a sua sintese EVANS OBE et

alii citados por ALSABTI et alii 1985 0 teste de anomalias cromossomi
cas em cebola Allium ceps a capaz de quantificar o potencial citogenoto
xico de substancias quimcas sendo recomendado pela US ENVIRONMENTAL PRO
TECTION AGENCY EPA GRANT citado por ALSABTI et alii 1985

Com o objetivo de verificar a possibilidade do Dregs a do Grits
causarem danos geneticos a nivel cromossomico realizouse o teste acima
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Teor do metal no Quantidade de Dregs a ser
Metal Limite Dregs usado

kgha mgkg tha

Pb 560 50 11200

Zn 280 400 700

Cu 140 100 1400

Ni 140 100 1400

Cd 5 5 1000

EPA 1983

Neste caso o zinco limita a aplicagao de Dregs a 700 t ha o
que a uma quantidade elevadissima Exemplificando supondose que um de
terminado solo acido a arenoso nao necessite mais do que 14 t ha de Dregs
base seca para ter seu pH corrigido a 65 a estimado para 4 anos o pe
riodo em que o pH se mantera constante podersea utilizar a mistura du
rante 200 anos sem causar problemas posteriores ao solo a as plantas ou
seja 50 aplicagoes com intervalos de 4 anos

Calculo
700 t ha

x 4 anos 200 anos
1T t ha

Se considerarmos a mistura DregsGrits este tempo aumentari
visto que o seu teor medio de metais a menor

No Dregs a no Grits foi detectado ainda arsenio em muito pe
quenas concentragoes 23 mgkg Segundo aEPA1983 este elemento tem
uma minima absorgao pelas plantas so sendo preocupante quando atinge ni
veis de 2001000 kgha o que so a atingido com doses acima de 60000 tha
Constatouse que o titanio nao se apresentou em concentragoes maiores que
500 ppm nao sendo encontradas referencias bibliograficas sobre sua even
tual toxicidade Podese concluir que a concentraqao dos metais encontra
dos no Dregs a no Grits nao interfere na sua qualidade agronomica

52 Substancias mutagenicas indutoras de anomalias cromossomicas
Com vistas a confiabilidade do trabalho em desenvolvimento

preocupounos o fato de que mesmo tenao a maxima seguranga em termos de
toxicidade advindas de elementos metalicos poderia ainda existir outras
substancias toxicas nestes residuos que conferissem prejuizos as culturas
agricolas

De um ponto de vista cientifico o metodo mais confiavel de

formular um programa de avaliagao de substancias toxicas baseiase em me
todologias dotadas de sensibilidade suficiente para detectar mutagoes ge
nicas a cromossomicasIPCPEMCcitado por ALSABTI et alii1985

Neste contexto o teste de anomalias aberragoes cromossomi
cas tornase uma metodologia de grande importancia pois quantifica as le
soes ocasionadas no alvo primario das mutagoes a molecula de DNA o er
ro no seu reparo e a ma duplicagao durante a sua sintese EVANS OBE et

alii citados por ALSABTI et alii 1985 0 teste de anomalias cromossomi
cas em cebola Allium ceps a capaz de quantificar o potencial citogenoto
xico de substancias quimcas sendo recomendado pela US ENVIRONMENTAL PRO
TECTION AGENCY EPA GRANT citado por ALSABTI et alii 1985

Com o objetivo de verificar a possibilidade do Dregs a do Grits
causarem danos geneticos a nivel cromossomico realizouse o teste acima
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utilizando a mistura desses residuos conforme sao gerados como meio para
o desenvolvimento da cebola Estas foram submetidas a avaliaro de anoma
Has a nivel cromossomico observando os aspectos seguintes

quebra dos cromossomos com a consegUente formagao de fragmen
tos

aderencia dos cromossomos entre si
alongamento dos cromossomos

0 bioensaio propriamente dito constitui se na imersao dos bul
bos das cebolas em recipientes contendo agua decationizada a solo com a

finalidade de induzir o crescimento de raizes Adicionouse no recipiente
do primeiro grupo de cebolas uma quantidade da combinagao Dregs Grits con
forme a gerada cuja quantidade foi calculada para elevar o pH a 65 No

recipiente do segundo grupo de cebolas nao se adicionou DregsGrits sendo
estas cebolas utilizadas para fins de compararao como prova em branco A
pos coletadas as raizes foram submetidas so corante de Feulgen sendo po
teriormente observadas em microscopio otico

Os resultados obtidos estao apresentados no Quadro VI

QUADRO VI Aberraq0es cromossomicas

Observase que a diferenga de fregNncia de aberragoes nos tra
tamentos foi de apenas 097 642 545 apresentando uma diferenga nao
significativa em termos de quantidade de aberragoes nas cebolas adubadasou
nao com a mistura de Dregs a Grits A taxa de aberragoes encontrada na pro
va em branco a considerada normal bem comp nas cebolas tratadas com Dregs e
Grits

A anilise estatistica do experimento foi realizada pelo teste
do Xquadrado apresentado no quadro seguinte

QUADRO VII Xquadrado Tabela de contingencia 2 x 2

Total de celu Aberra o
TRATAMENTOS las observa

TRATAMENTO

Fragmentos Aderencias Outros FregUenciadas

cromossomicas

quebras

Prova em 104

Prova em bran

545
branco 10333 667

co sem Dregs 110 5 0 1 545
Grits

17567 1133

Total

DregsGrits 187 7 2 3 642

Observase que a diferenga de fregNncia de aberragoes nos tra
tamentos foi de apenas 097 642 545 apresentando uma diferenga nao
significativa em termos de quantidade de aberragoes nas cebolas adubadasou
nao com a mistura de Dregs a Grits A taxa de aberragoes encontrada na pro
va em branco a considerada normal bem comp nas cebolas tratadas com Dregs e
Grits

A anilise estatistica do experimento foi realizada pelo teste
do Xquadrado apresentado no quadro seguinte

QUADRO VII Xquadrado Tabela de contingencia 2 x 2

0 numero fora do parenteses referese a fregUencia observada Fi e o nu

471

Celulas Celulas com Total de Celulas com aber
TRATAMENTO normais aberragoes celulas raqoes cromosso

cromossomicas micas

Prova em 104 6 110 545
branco 10333 667

Dregs a 175 12 187 652
Grits 17567 1133

Total 279 18 297 1187

0 numero fora do parenteses referese a fregUencia observada Fi e o nu
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mero entre parenteses e o da fregUencia esperada estatisticamente fi em
caso de nao haver diferenqa casual nao significativa entre os dois tra
tamentos

X 00078 X 0051 384

0 valor obtido 00078emenor que o valor calculado 384
indicativo da significancia estatistica ao nivel de 51 com um grau de liber
dade

Concluise que a diferenga na fregUencia de aberraqoes entre
os dois tratamentos nao a significativa ou seja nao pode set atribuida a
mistura DregsGrits

53 Anelideos como indicadores de substancias organicas toxicas

No cultivo de plantas agricolas virios fatores sao responsa
veis pela obtengao de boas colheitas entre eles a atividade biologica dos
microorganismos a da mesofauna habitante do solo Sao responsaveis princi
palmente pela decomposigao da materia organica a de sua mineralizagaotor
nando novamente disponivel as plantas os nutrientes por elas retiradosdo
solo Destacamse nesse grupo as bacterias fungos a anelideosminhocas
Algumas bacterias do genero Rhizobium spp podem inclusive fornecer direta
mente as plantas leguminosas ervilha soja lentilha a outras nitroge
nio por elas captadas do ar atmosferico As minhocas tambem sao importan
tes na degradaqao da materia organica do solo a no aumento de sua porosi
dade o que a benefico as plantas devido a elevagio da aeragao a da capa
cidade de infiltragao de agua no solo Pela sua importancia a pelo fato

das minhocas serem sensiveis a presenqa de substancias organicas toxicas
inclusive pesticidal realizouse em colaboragao com a Universidade do Va
le do Rio dos Sinos UNISINOS um estudo histologico da minhoca Pontos
colex corethrurus criada num solo adubado com a mistura DregsGrits 0 ex
perimento foi realizado numa lavoura de milho no municipio de Taquara RS
num solo arenoso oriundo do arenito Botucatu dividida em 3 areas

1 Solo testemunha sem adubagao
2 Solo com 25 t ha de cal virgem
3 Solo com 30 t ha da mistura Dregs Gritsbase seca

Decorridos 3 meses apos a instalagao do experimento coletou
se indistintamente minhocas posteriormente classificadas comp sendo da es
pecie citada Este minhoca a nativa deste solo e e geofaga ou seja se a
limenta de terra a materia organica trabalhando o solo ate alguns metros
de profundidade Constatouse que a sua densidade populacional era maior
nas areas tratadas com a mistura de residuos do que nos demais tratamen
tos nao observando se diferengas entre o solo sem adubagao a aquele tra
tado com cal

A analise histologica das minhocas coletadas nas 3 areas cons
tituiuse de um exame microscopico dos tecidos que poderiam ser atingidos
caso existisse neste solo substancias organicas toxicas a esta especie
tais como o epitelio externo o tubo muscular e a parede intestinal 0 re
sultado destes exames nao mostraram diferenga alguma nas caracteristicas
histologicas dos individuos analisados a sao consideradas normais a natu
rais para a especie em estudo

6 Avaliagao agronomica

A avaliaqao agronomica do Dregs a Grits representa a etapa

mais aprofundada do estudo destes residuos a ester calcada nos resultados
obtidos durante as etapas anteriores quando comprovou se o potencial de u
tilizagao desses residuos comp corretivos da acidez sucedaneo do calca
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rio a fertilizantes fornecedores de enxofre Evidenciouse a sua boa dispo
nibilidade as excelentes caracteristicas quimicas nao apresentando con
tra indicagoes quanto a presenga de metais pesados a de substancias mutag
nicas causadoras de anomalias cromossomicas

0 estudo do aspecto agronomico busca a caracterizagao dos resi
duos quanto aos seus efeitos na fertilidade do solo na produtividade a na
sanidade vegetal Esta caracterizagao envolve dois niveis de avaliaqao dos
residuos puros ou misturados objetivando a otimizagao de suas caracteris
ticas

No Brasil a maioria dos solos agricolas tem um pH menor que

55 Nestes solos icidos ocorre uma menor disponibilidade de macronutrien
tes nutrientes essenciais aos vegetais a que sao absorvidos em maior quan
tidade tais como o nitrogenio o fosforo o potassio o calcio e o magne
sio concomitantemente com a maior disponibilidade de metais toxicos as
plantas como aluminio e o manganes

A correqao do pH original do solo para 60 cria condigoes i
deais para uma maxima absorgao de nutrientes para a grande maioria das plan
tas ao mesmo tempo que reduz a disponibilidade dos elementos toxicos o

que se traduz num aumento da produtividade agricola

Outra vantagem da neutralizagao da acidez e o aumento da ativi
dade microbiana ocasionando indiretamente uma maior mineralizagao da mate
ria organics a por consegUencia uma maior disponibilidade de nutrientes aos
vegetais

61 Avaliagao agronomica do Grits

611 Valor de neutralizagao

0 valor de neutralizaqao de um corretivo da acidez do solo gum
dos parametros utilizados para indicar a qualidade que um material possui
em diminuir a acidez de um solo Pode ser conceituado como a capacidade que
um corretivo tem de liberar oxidrilas que neutralizem a acidez do solo e e
dependente dos teores de carbonatos oxidos a hidroxidos E expresso per
centualmente em equivalentes de CaCO3

Tomandose como base as analises da composigao quimica do Grits
o seu valor de neutralizagao a calculado Quadro VIII de acordo com os

seus teores de oxido de calcio a oxido de magnesio porventura existentes e
expressos em equivalentes de CaCO3

valor de neutralizaq ao substancia x equivalencia em
CaCO3

QUADRO VIII Calculo do valor de neutralizagao do Grits

Substancia Fator de corregao Equivalencia
expressa como oxido equivalencia em CaCO3 em CaCO3

CaO 5303 179 9492
MgO 183 248 454

TOTAL 5486 9946

valor de neutralizagao do Grits 9946

Este valor a similar so encontrado por TEDESCO ZANOTTO1979
que acharam 1000 de equivalencia do Grits ao CaCO3
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612 Efeito do Grits no teor de aluminio trocavel em um Oxisol

No mesmo experimento ja citado verificouse o efeito de 3fra
qoes granulometricas do Grits no teor de aluminio trocavel em solo da uni
dade de mapeamento Vacaria Oxisol comparandoos com carbonato de cal
cio pa em po a com um solo nao tratado conforme mostra o Quadro IX

QUADRO IX Valores do Al3 trocavel em miliequivalentes 100g em diversos
periodos de reagao do Grits a do CaCO3 com o solo

Fraqao
Quantidade
aplicada

Tempo

2

de reagao

7

semanas

24 40

mm t ha Al3 em me 100g
200 084 200 273 243 312 159

600 187 036 084 018
900 082 003 060 011

084 030 67 278 244 309 220
167 209 090 057 026
300 109 002 008 023

030 40 159 140 226 189
100 010 001 009 007
180 003 000 004 000

CaCO3 40 087 122 238 195

pa
100 005 000 014 005
180 002 000 002 000

Testemunha 00 375 369 567 463

TEDESCO ZANOTTO1979

0 aluminio trocavel a aquela frajao do aluminio do solo que em
fungao da sua solubilidade esta disponivel as plantas Por ser toxico a
elas a sua presenga influi decisivamente na obtengao de baixos indices de
produtividade agricola Observase que os teores de aluminio trocavel dos
solos tratados com Grits a CaCO3 decresceram drasticamente desde a pri
meira semana de reagao com o solo quando comparadas com a testemunha em
fungao da redugao do tamanho de particulas a com o aumento da quantidade
dos materiais estudados

613 Efeito do Grits no aumento da produtividade do milho Zea Mays

TEDESCO ZANOTTO1979 avaliaram o desempenho do milho em um
solo Oxisol tratado com diver sos niveis efragoes granulometricasdo Grits
6 semanas apos a semeadura em comparagao com a aplicagao de 18 t ha de

carbonato de calcio em po pa usado como padrao 100 a um solo nao tra

tado Quadro X

474



QUADRO X Produgao de materia seca a produtividade relativa do Grits em

comparaq ao a um solo nao tratado a so CaCO3 comp padrao

A corregao da acidez pelo CaG03 ou pelo Grits proporcionou um
aumento da materia seca produzida em relagao a testemunhasendo que o Grits
ocasionou inclusive uma maior produtividade quando comparado com os mesmos
niveis de CaCO3 aplicados ao solo As plantas testadas nao apresentaram ne
nhum sinal de intoxicaqao

62 Avaliagao agronomica do Dregs

621 Valor de neutralizagao

Calculo do valor de neutralizagao do Dregs apos a saida do fi
tro tipo tambor a dado no quadro a seguir

QUADRO XI Calculo do valor de neutralizagao do Dregs

Substancia

Quantidade Materia Produtividade

Fragao aplicada seca relativa
mm tha gvaso

200 084 200 2273 105

TOTAL

600 2381 110

900 2218 102

084 030 67 1734 80

167 2504 116

300 2138 99

030 40 1611 74

100 2385 110

180 2351 108

CaCO3 po 40 1424 66

100 2006 93

180 2167 100

Testemunha 0 0704 32

A corregao da acidez pelo CaG03 ou pelo Grits proporcionou um
aumento da materia seca produzida em relagao a testemunhasendo que o Grits
ocasionou inclusive uma maior produtividade quando comparado com os mesmos
niveis de CaCO3 aplicados ao solo As plantas testadas nao apresentaram ne
nhum sinal de intoxicaqao

62 Avaliagao agronomica do Dregs

621 Valor de neutralizagao

Calculo do valor de neutralizagao do Dregs apos a saida do fi
tro tipo tambor a dado no quadro a seguir

QUADRO XI Calculo do valor de neutralizagao do Dregs

Substancia Fator de corregao Equivalencia em
equivalencia em CaCO3 CaCO3

CaO 3575 179 6390
MgO 362 248 818

TOTAL 2789 7208

valor de neutralizagao do Dregs 7208

622 Efeito do Dregs no aumento da produtividade da cevada Hordeum vul
are

0 Centro Agronomico de Pesquisas da FERTISUL realizou um expe
rimento avaliando o efeito de 6 doses de Dregs sobre a produtividade da ce
vada crescida num latossolo vermelho amarelo sem adubagao complementar

Quadro X1I
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QUADRO XII Produgao de materia seca a produtividade relativa de cevada
Hordeum vulgare

Dose aplicada
tha

Materia seca

gvaso
Produtividade

relativa

0 016 1000
03 019 1187
06 023 1437

12 032 2000

120 042 2625

600 045 2812

0 Dregs apresentou um bom desempenho aumentando a produgao da
cevada devido a neutralizagao da acidez do solo a provavelmente pelo seu
teor de nutrientes essenciais as plantas A comparagao da produgao da ce
vada do solo nao tratado para o solo com a dose mais elevada de Dregs in
dica um aumento de 1812

045 Dose mais alta
x 100 1812

016 Solo nao tratado

63 Avaliagao agronomica da combinagao Dregs a Grits

Embora o Grits possua um elevado valor como corretivo de aci
dez a sua produgao diiria a bastante reduzida aproximadamente 4 tdiaA
sua mistura com Dregs a vantajosa pois Sera um produto com maior disponi
bilidade a de elevada qualificagao agronomica como corretivo a fertilizan
te Por esta razao a pelo fato destes residuos na RIOCELL serem dispos
tos conjuntamente por ocasiao dos seus descartes a preferivel utilizi

los desta maneira

As caracteristicas quimicas da mistura em estudo sao apresen
tadas no Quadro XIII a as amostras tiradas de um monte disposto a ceu a
berto durante um periodo de 40 dias entre outubro a novembro de 1985

As amostragens foram feitas no 104 a no 409 dias analises 1
a 5 e 7 a 11 respectivamente com a finalidade de reproduzir as caracte
risticas do produto se utilizado in natura no meio rural As analises 7
8 e 9 representam tres zonas do monte sendo que as analises 10 a 11 sao
representativas de todo o monte 0 objetivo destas analises a de verifi
car a amplitude de teores de umidade CaO MgO S KZO P205 Na a compos
tos de sodioNaOH Na2CO3 Na2S da mistura a avaliar o valor agricola
do material

Observase que a mistura DregsGrits possui um valor de neu
tralizagao medio de 8383 sendo que o valor mais baixo encontrado a de
7546 0 valor medio da soma dos oxidos de cilcio a magnesio a de 4334
Em termos de composigao quimica a mistura desses residuos permite a sua
classificagao como corretivo da acidez do solo satisfazendo as exigencias
legais de 67 do valor de neutralizagao a 342 na soma dos teores de CaO
e MgO

0 valor de neutralizagao a teor de elementos presentes podem
ter as suas amplitudes diminuidas atraves de uma maior homogeneizagao do
monte o que pode ser realizado atraves do revolvimento do mesmo

0 Dregs e o Grits possuem respectivamente teores de umidade
medio de 6726 a 2215 na ocasiao de sua geragao Na disposigao a ceu a
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berto o teor medio de umidade decresceu com o passar do tempo de 4371x10
dias para 27387 40 dias

Apesar da umidade ter decrescido significativamente nao foi ob
tido um valor satisfatorio ji que a presenga de igua represents um custo
adicional desnecessirio no frete do material Por esta razao a interessan
te atentar a um processo de secagem mais eficiente do material mas que so
mesmo tempo nao onere demasiadamente o seu custo de geragao

631 Efeito da mistura de DregsGrits na corregao da acidez de um solo
da umidade de mapeamento Guaiba Fluvisol

Realizouse no Departamento de Qualidade Ambiental da RIOCELL
SA um experimento de incubagio do solo em laboratorio onde procurouse
avaliar o efeito no pH em um solo durante um periodo de 38 dias usandose
tres fragoes granulometricas da mistura de Dregs a Grits na proporgao em
que sao obtidos por ocasiao do seu descarte do processo industrial Usou
se como comparagao carbonato de cilcio em po pa a um solo sem corregao
testemunha

Os valores de neutralizagao das tres fragoes granulometricas
das amostras em estudo estao apresentados no Quadro XIV mostrando uma boa u
niformidade destas fragoes entre si

QUADRO XIV Teores de CaO MgO a valores de neutralizagao de tres fragoes
granulometricas da mistura DregsGrits

Fragao CaO MgO Valor de

mm neutralizagao

336 200 455 25 876
200 025 495 17 928

025 478 32 935

Os valores de pH em 3 periodos de reagao da mistura Dregs Grits
e do CaCO3 com o solo estao apresentados no Qaudro XV

QUADRO XV Valores de pH em diversos periodos de reagao da mistura Dregs
Grits a do CaCO3 com o solo

Fragao
Quantidade
aplicada

base seca 1
Tempo de rea ao diasP g

9 38

mm tha pH

336 200 5 43 48 64
25 46 54 70
45 52 58 72

200 025 5 39 44 56
15 48 57 70
25 55 62 72

025 5 49 50 64
15 62 64 73
25 65 64 74

CaCO3 5 52 51 66
pa 15 63 64 73

25 65 64 73

Testemunha 0 33 33 39
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Podese observar que mesmo no primeiro dia a velocidade de

neutralizagao da acidez pela fragao mais Tina da mistura DregsGrits025
mm a muito semelhante so CaCO3 A corregao da acidez pela sus fragao me
dia 200 025 mm durante o periodo de tempo estudado a um pouco mais

lenta que o CaCO3 havendo uma variagao media de 076 no valor de pH entre
as duas fragoes A fragao com maior diametro de particula 336200 mm a
presentou nas doses de 5 t ha a 25 t ha um decrescimo medio de 071 em re
lagao so CaCO3 semelhante portanto a fragao granulometrica anterior

Ate o final do periodo em estudo nao se constatou a estabili
zagao do pH das amostras tratadas com DregsGrits a CaCO3 Segundo TEDESCO
et alii 1979 isto deve acontecer no 39 mes de incubagao

As quantidades de CaCO3 a de Dregs Grits necessarias para ele
var o pH do solo a 60 valor ideal pars a maioria das plantas agricolasob
terem o maior rendimento foram obtidas por interpolagao grafica das cur
vas de pH x quantidade de corretivos ver exemplo grafigo 1 Com estesva
loxes a possivel calcular a eficiencia da mistura DregsGrits na corregao
da acidez do solo obtida pela formula

Eficiencia Quantidade de CaCO3 papo Para elevar o H a 60 x 100
Quantidade de material alcalino Dregs Grits pars
elevar o pH a 60

Love citado por TEDESCO et alii1979

Neste calculo usase como referencia uma substancia padrao o
CaCO3 em po pa pars a determinagao da qualidade de qualquer corretivo
da acidez do solo Os resultados obtidos para cada fragao granulometrica da
mistura Dregs Grits sao apresentados no Quadro XVI

QUADRO XVI Eficiencia comparativa das diversas fragoes de Dregs Grits na
corregao da acidez do solo no periodo de reagao eficiencia do

CaCO3 100

Fragao Tempo de reagao dias
granulometrica 1 9 38

mm eficiencia

336 200 13 16 52

200 025 28 41 54

025 80 91 93

Observase que a eficiencia relativa inicial da fragao de par
ticulas mais grossas 336 200 mm a baixa no 19 dia 13 aumentando a

centuadamente a partir do 94 dia a equiparandose a eficiencia obtida pela
fragao media so 384 dia 52 a 54 respectivamente A fragao granulometrica
mais fina 2025 mm apresentou uma eficiencia bastante elevada mesmo no
14 dia sendo que no final do periodo em estudo o valor obtido chegou a

93 considerado excelente

As analises granulometricas realizadas com a mistura de Dregs e
Grits conforme esta a gerada pelo processo industrial indicam a seguinte
composigao media

175 do material possui mais de 200 mm de diametro
93 do material possui um diametro de particulas compreendido

entre 200mm a 025 mm
732 do material possui um diametro de particula menor que

025 mm
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GRIFICO 1 Cileulo da eficiincis da cumbivagic Dregs Grits com diimetro de
usesenor que 025 s spoa us dis da incubaSio

C

CaCO ou DregsGrits t ha

Salientese que o material de granulometria maior que 025 mm
nao a estivel sendo facilmente desmanchado pelo manuseio de particulas
mais finas

Baseado nestes dados a pelos valores de eficiencia corretiva
de cada fragao granulometrica estimase que pars cada periodo de tempo

1 9 e 38 dias a eficiencia da mistura DregsGrits base seca a de 635
733 a 827 respectivamente com tendencia a aumentar com o passar do

tempo Alem disso a eficiencia apresentada a comparativa ao carbonato de
calcio produto pa po finissimo pars fins laboratoriais Um calcario por
exemplo apresenta eficiencia muito menor que o CaCO3 pa pelas dimen
soes maiores de suas particulas

632 Valor fertilizante dos nutrientes essenciais presentes na mistura
DregsGrits

As analises indicam a presenga de diversos elementos conside
rados essenciais pars os vegetais ver Quadros II III a XIII

Embora os residuos estudados contenham calcio a magnesio pcs
suem ainda outros nutrientes como o potassio enxofre fosforo zinco e

cobre Estes se destacam pelo fato de nao serem constituintes dos correti
vos de acidez encontrados no mercado ocasionando a sua presenga um sig
nificativo aumento do valor agricola

Tomandose como referencia a media de 10 amostras de mistura
DregsGrits uma recomendagao de 10 t ha base seca desta mistura supre
o solo com 71 kg ha de K20 dispensando a adubagio de corregao dos solos
que contenham teores acima de 41 ppm de potassio

Somente aqueles solos que possuem maisde 60ppm de potassio dispen
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Sam a adubaqao de correqaao Comparando se com o cloreto de potassioesta mesma
dose da mistura 10 t ha equivale a118 kg deste fertilizante Tambem nes
ta dose a mistura supre o solo com 27 kg de P205 o que equivale a135 kg
de superfosfato simples 0 enxofre se encontra na mistura DregsGrits com
teor medio de 1142 ou 11400 ppm Embora seja pouco comum a deficiencia des
to elemento no solo esta pode ocorrer com mais fregUencia em solos areno
sos cultivados a ou calados por varios anos a em regioes afastadas dos cen
tros industriais a do mar

As leguminosas feijao soja lentilha trevos em especial
Sao bastante exigentes neste nutriente

633 Avaliagao do potencial de utilizagao agricola da combinagao Dregs
Grits

Devido a sua origem industrial estes residuos a as suas combi
nagoes apresentam uma serie de caracteristicas especificas que Sao benefi
cas quando do seu use agricola

Para serem melhor avaliadas a interessante fazerse uma compa

ragao com o calcario o corretivo da acidez de maior emprego na agricultu
ra Este a proveniente da deposigao de materiais carbonatados encontrados
na crosta terrestre contendo normalmente calcio a magnesio numa proporgao
media de 31 Devido a sua baixa solubilidade a velocidade em que neutra
liza a acidez do solo a inversamente proporcional ao tamanho das particu
las

Apenas 407 do calcario com particulas de diametro entre 030 e
200 mm reage com o solo num periodo de 3 a 4 anos ao passo que particulas
menores reagem totalmente 1002 a particulas maiores praticamente nao rea
gem neste periodo TEDESCO et alii 1984

A mistura Dregs Grits ao contrario do calcario possui uma ele
vada solubilidade ocasionando uma rapida neutralizaqao da acidez do solo
A comparagao do tempo necessario para estes produtos apresentaram 902 da e
ficiencia na neutralizagao da acidez do solo ester apresentada no Quadro
XVII

QUADRO XVII Tempo necessario para as diversas fraqoes de calcario e da
mistura DregsGrits apresentarem uma eficiencia na neutrali
zagao da acidez equivalente a 902 da obtida com o CaCO3 pa
em po em incubagao de laboratorio

Diametro de Tempo necessario Para
particula Material 902 de reaqao em rel

mm qao ao CaCO3pa

200 030 Calcario Mais de 5 anos

030 Calcario 5 meses

0074 0056 Calcario 15 meses

025 DregsGrits 9 dias

Dados de calcario obtido de TEDESCO et alii1984
Dados obtidos na Riocell

Observase que para duas fragoes granulometricas praticamente
iguais 025 a 030 mm a diferenqa no tempo necessario para atingir 902 de
eficiencia a de praticamente 140 dias em favor da mistura DregsGrits A re
comendagao tecnica para o use de calcario com diametro de particulas me

o



nor que 200 m aconselha que a sua incorporagao no solo deve ocorrer no mi
nimo 6 meses antes da imp Ian tag so do cult ivo escolhido a fimde que seat inj a um
pH 60 TEDESCO et alii 1979 A sua substituigao pela mistura DregsGrits
dispensa este longo periodo de espera permitindo ao usuario um maior re
torno em termos de produtividade com cultura implantada durante este perio
do de tempo em fungao da otimizagao mais rapida da fertilidade do solo

Tambem a encontrado no mercado agricola o calcario denominado
filler que se caracteriza por ter 100 de suas particulas menores que

030 mm Dependendo do seu teor de particulas menores que 0074 mm este pro
duto tern um velocidade de neutralizagao bem mais elevada do que o calca
rio comum Assim mesmo a mistura DregsGrits possui reagao mais rapida e
o conjunto de beneficios oriundos do seu use a maior mesmo porque possui
propriedades fertilizantes A utilizagao conjunta destes residuos tambem e
muito interessante na corregao da acidez dos solos ocupados com pastagens
ji que a sua percolagao permite o seu use em cobertura sobre o pasto evi
tando a necessidade de incorporagao ao solo indispensavel para o calcario
pela sua baixa mobilidade Este procedimento com o calcario feito atra
ves de lavragao a gradagem acaba por destruir o pasto 0 use dos residuos
em cobertura pars pomares pode tornarse extremamente interessante ja que
as aplicagoes de calcario apos ter sido implantado o pomar nao conseguem
corrigir mais de 20 cm de profundidade sem danificar as raizes

A presenga de nutrientes essenciais tambem qualifica esses ma
teriais pois junta num so produto qualidades corretivas a fertilizantes
incluindo micronutrientes que normalmente nao sao devolvidos ao solo pela
adubagao com NPK

Devido a essa serie de caracteristicas beneficas estimase que
a comercializagao destes materiais obtera uma significativa receptividade
junto ao setor agricola

7 Conclusoes

Os estudos desenvolvidos na Riocell envolvendo o Dregs e o Grits
evidenciam que

A produgao conjunta destes residuos a de 27 toneladasdiaquan
tidade suficiente para a sua colocagao no mercado de insumos agricolas

Ambos os sub produtos apresentam caracteristicas semelhantes em
termos de alcalinidade a presenga de compostos de cilcio magnesio enxo
fre cobre a zinco 0 dregs possui 208 de materia organica proveniente da
combustao do licor preto Estas propriedades potencializam a utilizagao a
gronomica destes materiais como corretivos da acidez a fertilizantes de so
los agricolas com a vantagem de estarem reunidos num so produto

Os metais toxicos encontrados no Dregs a no Grits nao causam
danos as plantas nem a saude humana a animal pela sua baixa concentragao
nao interferindo na qualidade agronomica desses residuos

A avaliagao de genotoxidade a nivel de anomalias cromossomi
cas na cebola Allium cepa exposta a mistura desses residuos indicou que
a fregtlancia de anomalias nas celulas de suas raizes nao era significativa
mente diferente daquela observada em cebolas utilizadas como testemunha
642 a 545 respectivamente

Os valores de neutralizagao medios do Dregs a do Grits sao res
pectivamente 7217 a 9946 a da sua combinagao conforme a erada 8383
Esta possui um teor medio de 3523 de umidade 4069 de CaO270 de MgO
114deS 071 de K20 a 027 de P205 confirmando o valor destes mate
riais como corretivo de acidez a fertilizante
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A secagem da mistura DregsGrits a um procedimento importante
no seu beneficiamento pois diminui o seu custo de transporte Quando es
ta a feita a ceu aberto pode exigir um periodo de tempo acima de 2 meses
pars que todo o material atinja um teor de umidade inferior a 102

A velocidade de neutral izagao da acidez do solo pela fragao f
na da mistura Dregs Grits 025 mm a muito rapida atingindo 902 da e
ficiencia corretiva CaCO3 1002 no 99 dia apos a sua incorporagao no so
lo

Baseandose na sua composigao granulometrica media a nos valo
res de eficiencia corretiva de cada fragao o calculo da eficiencia para
a mistura em si base seca para o 14 dia 94 dia a 384 dia a de 6352
7337 e 8272 respectivamente CaCO3 em po pa 1002 com tendencia a

se elevar com o passar do tempo

0 use desta mistura em comparagao com os corretivos do solo
atualmente existentes no mercado permite uma maior produtividade a cultu
ra implantada imediatamente apos a sua incorporagao no solo em funqao da
otilizagao mais rapida da fertilidade do solo sendo por isso tambem bene
fica a sua utilizagao pela propria empress nas areas de cultivo de essen
cias florestais cujo solo se apresenta acido

A utilizagao destes residuos na agricultura vem viabilizar u
ma expectativa da RIOCELL SA ja que elimina o custo de disposigao e o
onus da responsabilidade frente ao ambiente por aterros sanitirios Por ou
tro lado vese como beneficio um aporte financeiro pela possivel comer
cializagao destes produtos bem como encaminhase a agricultura um material
de excelente qualidade que trara igual beneficio ao produtor rural
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