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Resumo 

Este artigo descreve a aplicação da política da União Europeia em matéria de gestão de 

resíduos aos resíduos industriais da indústria Portuguesa de pasta para papel kraft branqueada 

usando madeira de Eucalyptus globulus como matéria-prima. As áreas de investigação e 

desenvolvimento identificadas para reutilização e valorização dos resíduos industriais foram a 

produção fertilizantes orgânicos, a incorporação em materiais de construção, a valorização 

energética e a incorporação na produção de papel kraft para sacos. Para a maioria destas áreas 

de investigação foram realizados testes laboratoriais, à escala piloto e à escala industrial, para 

avaliar a viabilidade técnica, económica e financeira das soluções estudadas. Como principal 

conclusão pode ser afirmado que é possível diminuir significativamente (cerca de 60%) a 

deposição de resíduos em aterro, utilizando técnicas alternativas com menores custos e/ou 

ganhos adicionais, sendo possível aumentar a competitividade da industria Portuguesa de 

pasta e papel. 
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Abstract 

This paper describes the EU policy for industrial wastes applied to the Portuguese Eucalyptus 

globulus kraft pulp mills. The research areas identified by the industry were organic fertilizers 

production, soil conditioners and forestry fertilizer production, building materials production 

and incineration. For most of these research areas, experimental tests were performed at 

laboratorial, pilot and industrial scales for technical, economical and financial evaluation of 

the studied solutions. As a final conclusion it can be said that it is feasible to avoid residues 

land filling by the use of technical alternatives with lower costs and/or additional profits, 

which increase the competitiveness of the Portuguese Eucalyptus kraft pulp industry. 
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Introdução 

A produção de pasta e papel a partir de Eucalyptus globulus é um dos sectores industriais 

mais importantes em Portugal, estando posicionada na 16ª posição do ranking mundial dos 

países produtores de pasta para papel, com uma produção anual superior a 1,5 milhões de 

toneladas. Nesta base de produção os resíduos gerados pela actividade industrial são cerca de 

300 000 toneladas (base seca) das quais 200 000 toneladas são de casca de eucalipto.  
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O aterro tem sido o destino final preferencial para os resíduos industriais deste sector (nós, 

incozidos, rejeitos da crivagem fina, grits, dregs, cinzas do electrofiltro, escórias da caldeira 

auxiliar e lamas primárias e biológicas do tratamento de efluentes). O progressivo enchimento 

das instalações existentes, associado à diminuição da área disponível para novas instalações e 

ao aumento dos custos relacionados com a sua deposição em aterro, determinou que fossem 

equacionados cenários alternativos para a gestão destes resíduos. Adicionalmente, o aumento 

das restrições ambientais devido à implementação em Portugal de legislação europeia (regras 

mais exigentes para a construção de aterros de resíduos industriais, recolha e tratamento de 

lixiviados, e monitorização de solos e águas subterrâneas), assim como a aplicação de taxas 

de deposição de resíduos (mesmo quando os locais de aterro se encontram dentro dos limites 

das próprias instalações fabris), reforçaram a tomada de posição da indústria no sentido do 

estabelecimento de uma nova política e na definição de uma estratégia para a gestão dos 

resíduos industriais.  

Esta estratégia é baseada nos princípios definidos pela União Europeia de hierarquização, 

por ordem decrescente de prioridade, das alternativas de gestão para os resíduos industriais: 

minimização da produção de resíduos, reutilização e reciclagem, valorização com a produção 

de novos produtos e valorização energética, redução de volume e, por último, deposição em 

aterro. 

Os objectivos deste estudo visam aplicar a política da União Europeia em matéria de 

resíduos industriais ao caso específico da indústria de pasta e papel, identificando as 

oportunidades de valorização e avaliando economicamente as soluções encontradas face aos 

actuais custos de deposição em aterro. 

 

Metodologia 

Considerando as principais características físico-químicas dos diferentes resíduos 

industriais de uma unidade fabril de produção de pasta kraft branqueada a partir de madeira de 

E. globulus, foram identificadas diferentes oportunidades de investigação e desenvolvimento 

aplicadas a cada resíduo. A metodologia adoptada para o seu desenvolvimento considerou as 

seguintes fases: 

(i) Caracterização físico-química de cada resíduo e avaliação da sua produção 

específica; 

(ii) Identificação das potenciais áreas de investigação e desenvolvimento para cada 

resíduo; 

(iii) Estudos laboratoriais de viabilidade científica para as áreas de investigação e 

desenvolvimento identificadas; 

(iv) Estudos à escala piloto e industrial de avaliação da viabilidade técnica das 

soluções científicas viáveis; 

(v) Avaliação económica e financeira das diferentes alternativas de valorização com 

viabilidade técnica.  

 

Os objectivos gerais definidos pela indústria para a identificação das alternativas de gestão 

foram:  

(i) Considerar os resíduos como sub-produtos com potencial de valorização; 

(ii) Identificar e produzir novos produtos a partir de resíduos; 

(iii) Promover as adaptações tecnológicas necessárias para o reprocessamento e 

incorporação de resíduos no actual processo produtivo; 

(iv) Desenvolver novos processos para incorporação de resíduos; 

(v) Elaborar e desenvolver metodologias para a elaboração de planos de gestão 

alternativos para uma gestão integrada dos resíduos industriais. 



A definição destes objectivos associados à metodologia adoptada tem por finalidade a 

inversão da actual estratégia de gestão de resíduos, baseada na deposição em aterro, e que 

pode ser visualizada na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Política da União Europeia para a Gestão de Resíduos. 

 

Neste contexto as áreas de investigação e desenvolvimento identificadas foram as 

seguintes: 

(i) Produção de produtos fertilizantes; 

(ii) Incorporação em materiais de construção; 

(iii) Valorização energética; 

(iv) Recuperação de fibra. 

 

Resultados e Discussão 

O levantamento da situação de referência de produção dos diferentes resíduos sólidos de 

uma indústria de pasta para papel usando madeira de E. globulus como matéria-prima, pelo 

processo kraft com branqueamento com dióxido de cloro, permitiu avaliar a produção 

específica de cada resíduo e estimar as quantidades objecto dos estudos de valorização 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Produção de resíduos na indústria portuguesa de pasta branqueada de eucalipto. 

Resíduos 

Produção 

Específica 

(kg resíduo/tAD) 

(base seca) 

Produção Anual 

(ton) 

(Base de produção 

 1,5 x10
6
 tAD) 

Parque de madeiras 

(RPM) 
8 12 000 

Rejeitos da crivagem 

(incozidos/nós + rejeitos 

crivagem fina) 

10 15 000 

Grits + Dregs 15 22 500 

Cinzas do electrofiltro + 

escórias da C.A. 
20 30 000 

Lamas do Primário 10 15 000 

Lamas biológicas 7 10 500 

Total 70 105 000 

Situação actual Situação futura 

Minimização de resíduos 

Reutilização/Reciclagem  

Recuperação de energia  

Deposição em aterro  



Casca de Eucalipto 140 210 000 

 

De acordo com a caracterização físico-química efectuada para cada um dos resíduos 

industriais (Tabela 2) foi possível efectuar o seu agrupamento por cada uma das áreas de 

investigação e desenvolvimento anteriormente definidas. A Tabela 3 apresenta a distribuição 

dos diferentes resíduos por cada uma destas áreas. 

 

Tabela 2. Caracterização dos resíduos numa fábrica de pasta branqueada de eucalipto  

Tipo de Resíduo 

Parâmetro Dregs 
Lamas 

Secundárias 

Lamas 

Primárias 
Grits 

Cinzas 

Caldeira 

Biomassa 

RPM e 

Casca 

Massa volúmica aparente                

(g/cm
3
) 

1,2 0,7 0,6 1,6 0,5 0,3 

Azoto Amoniacal (N)                         

(% resíduo seco) 
0,003 0,1 0,2 0,1 0,0 - 

Fósforo total (P)                                        

(% do resíduo seco) 
0,2 0,5 0,2 0,3 0,5 

 

- 

Humidade                                            

(%) 
54,8 86,6 73,5 14,2 0,6 50,6 

Sólidos totais  

(% peso bruto) 
45,2 13,4 26,5 84,1 99,4 49,4 

Cálcio (Ca)   

(mg/kg)     
18,6 4,4 8,3 39,9 17,7 1,3 

Magnésio (Mg)   

(mg/kg)            
3,7 0,3 0,1 0,3 2,6 0,2 

Potássio (K)  

(mg/kg)                                
0,5 0,2 0,0 0,1 3,9 0,2 

Alumínio (Al)    

(mg/kg)                     
0,3 0,2 0,1 0,2 1,0 0,3 

Níquel (Ni)  

(mg/kg)        
195,4 35,2 15,2 26,2 201,4 8,8 

Cobre (Cu)   

(mg/kg)            
97,5 23,8 12,4 5,0 40,6 7,0 

Zinco (Zn)    

(mg/kg)                 
226,6 89,6 24,3 15,0 113,6 73,1 

Cádmio (Cd)       

(mg/kg)                   
5,1 1,9 1,9 4,8 3,9 1,3 

Mercúrio (Hg)     

(mg/kg)                   
0,2 0,8 0,3 0,2 0,2 0,3 

Crómio (Cr)     

(mg/kg)                 
52,2 27,63 14,4 14,4 30,6 15,4 

Cobalto (Co)      

(mg/kg)                                         
20,9 5,5 6,1 20,1 21,4 4,4 

 



Tabela 3. Distribuição dos diferentes resíduos pelas áreas de investigação e desenvolvimento 

identificadas. 

Resíduo 

Área de Investigação 

Fertilizantes 
Materiais de 

construção 
Energia 

Recuperação 

da fibra 

Parque de madeiras X     

Rejeitos da crivagem + nós e 

incozidos 

   
X 

Grits X  X   

Dregs X X   

Cinzas de electrofiltro  X X   

Lamas do primário  X  X 

Lamas biológicas X X X  

Casca de eucalipto X  X  

 

Fertilizantes 

Nesta área de investigação e desenvolvimento foi estudada a possibilidade de incorporação 

dos resíduos identificados na Tabela 2, na produção de adubo orgânico, adubo organo 

mineral, substratos para viveiros e a utilização de misturas (lamas biológicas com cinzas e 

grits) como fertilizante florestal e correctivo mineral para o solo. Dada a natureza de alguns 

dos resíduos, foi igualmente analisada a necessidade do desenvolvimento/adaptação dos 

processos produtivos actualmente existentes para a preparação dos produtos acima referidos. 

A realização dos ensaios incluiu ensaios laboratoriais de incubação, experiências em vaso e 

em campos experimentais, todos eles suportados em determinações analíticas para 

caracterização dos solos, plantas, substractos e composto, usando métodos de análise físicos, 

químicos, enzimáticos e microbiológicos.  

O fertilizante e correctivo mineral para utilização no solo florestal consistiu na preparação 

de misturas, em diferentes proporções, de lamas biológicas, cinzas do electrofiltro da caldeira 

auxiliar e grits que quando testadas em campos experimentais, reduziram a acidez do solo e 

aumentaram a sua disponibilidade em cálcio, magnésio, potássio e fósforo, contribuindo 

assim para o aumento da sua fertilidade. O aumento da disponibilidade nos iões referidos 

pode ser interpretada como uma reciclagem de nutrientes à floresta. 

A produção de adubo orgânico não foi possível efectuar dado que os produtos obtidos não 

cumpriam com as especificações legalmente existentes para a classificação de produtos como 

adubos orgânicos. No entanto, foi possível obter à escala industrial um adubo organo mineral 

com incorporação de lamas biológicas e rejeitos de crivagem (ou serrim) em condições 

semelhantes ao produto com designação comercial Fertimais (5:10:20), recorrendo à 

tecnologia da compostagem. As quantidades produzidas são, no entanto, reduzidas tendo em 

atenção a quantidade de materiais rejeitados quer na preparação das pilhas de compostagem, 

quer no controlo de qualidade efectuado ao produto final. 

A formulação de substratos, com desempenho idêntico aos actualmente existentes (turfa), 

foi possível de obter com a utilização de casca de eucalipto, mas com percentagens de 

substituição baixas (misturas viáveis com elevadas percentagens de turfa) e com custos 

elevados. 

 



Materiais de Construção 

Na área dos materiais de construção foi efectuado o desenvolvimento de produtos 

cerâmicos (tijolo de construção e agregados leves) com utilização de resíduos como matérias-

primas alternativas e estudada a inertização de resíduos por incorporação em cimentos. 

A produção de tijolos com incorporação de lamas primárias e biológicas foi efectuada com 

sucesso, com uma adição, na composição da argila cerâmica, de 5% (base ponderal) para cada 

uma das lamas testadas, tendo sido igualmente testada a incorporação de uma mistura destes 

resíduos (50/50) na mesma base ponderal. Apesar da baixa percentagem de substituição, o 

facto do sector da indústria cerâmica em Portugal ser de grande tonelagem de produção diária 

(tipicamente 1 000 ton/dia por unidade fabril) permite uma velocidade de eliminação para os 

resíduos estudados com elevado significado ambiental. O produto obtido apresentou 

propriedades acústicas e térmicas marginalmente superiores às apresentadas pelo produto 

tradicional, apesar de estas não se traduzirem em mais valias comerciais. 

A incorporação de dregs no fabrico do tijolo não se revelou tecnicamente viável dado que 

o produto obtido apresentava efluorescências incompatíveis com o processo produtivo e com 

a qualidade do produto. 

A mistura e granulação de dregs, cinzas do electrofiltro e lamas biológicas com materiais 

argilosos foram bem sucedidas, tendo sido obtidos materiais de agregados leves de matriz 

cerâmica com características semelhantes às dos produtos actualmente em comercialização.  

A inertização de cinzas do electrofiltro através da sua incorporação em cimento não foi 

conseguida dado que a composição química das cinzas era inadequada face à qualidade do 

produto final.  

 

Energia 

A área da energia foi subdividida nas áreas da incineração e da digestão anaeróbia.  

A incineração foi testada para a produção de energia por aproveitamento de combustíveis 

secundários (cascas, lamas biológicas), efectuando a co-incineração destes resíduos em 

câmaras de combustão de leito fluidizado. Devido ao elevado grau de humidade das lamas 

biológicas (88%), foi estudada a influência desta variável na temperatura do leito e na eficácia 

da decomposição dos resíduos usados, tendo sido concluído que ocorria uma diminuição da 

temperatura do leito mas, em termos de custos, a secagem prévia das lamas não apresentava 

vantagens de exploração face à incineração das lamas tal qual. 

Na sub área da digestão anaeróbia, foi estudada a sua aplicabilidade na redução de volume 

das lamas biológicas do tratamento de efluentes, tendo sido definidas as condições de 

arranque e operação de digestores anaeróbios para o tratamento deste resíduo, com uma 

produção de biogás superior a 50 LCH4/kgSTV.dia e uma redução de volume global superior 

a 40%.  

 

Recuperação da fibra 

Nesta área de desenvolvimento foram avaliadas as seguintes situações: 

(1) Desenvolvimento de um novo processo de fabrico de papel kraft saco. Este 

processo derivou da incorporação de lamas primárias do tratamento de 

efluentes e rejeitos da crivagem (maioritariamente constituídos por fibra), 

tendo sido realizados ensaios à escala industrial. Os resultados obtidos em 

ensaios à escala industrial apontam para a possibilidade de utilização de lamas 

primárias e rejeitos da crivagem até 2% de incorporação, sem impacto na 

qualidade do papel produzido. Nas mesmas condições No entanto deve ser 



referido que à escala laboratorial, e sem prejuízo da qualidade do papel obtido, 

foi possível atingir uma percentagem de incorporação de 10%. 

 

(2) Produção de pasta para papel a partir de nós/incozidos. A reintrodução em 

digestores descontínuos dos nós/incozidos do processo contínuo de produção 

de pastas brancas de eucalipto permitiu a obtenção de pastas de qualidade 

equivalente, com a consequente diminuição dos consumos globais de madeira 

e o aumento da eficiência global da unidade industrial. 

 

Avaliação Económica 

A avaliação económica de cada uma das soluções técnicas viáveis anteriormente referidas 

foi efectuada em valor absoluto (viabilidade do investimento) e em valor relativo, tendo nesta 

situação sido usada, como termo comparativo de avaliação, os custos de deposição em aterro. 

Para o efeito foi necessário estabelecer as características técnico-económicas de um aterro 

de referência (obedecendo aos critérios definidos na Directiva Comunitária nº 1999/31/CE de 

16 de Julho), com a inclusão na matriz de custos dos custos associados com a monitorização 

pós encerramento. A estrutura de custos encontrada pode ser visualizada na Figura 2, com um 

custo calculado de referência para a deposição de resíduos em aterro de 25 euros por tonelada 

de resíduo, expresso numa base tal qual. 

 

 

 
Figura 2. Estrutura de custos de deposição aterro. 

 

A Tabela 4 apresenta um resumo da avaliação económica-financeira efectuada para cada 

das soluções tecnicamente viáveis, tendo como base custos de mercado para equipamentos 

padrão, devendo a avaliação ser revista caso a caso quando da sua efectiva implementação à 

escala industrial. Da análise da tabela verifica-se que todas as soluções com viabilidade 

técnica são, do ponto de vista económico-financeiro, mais rentáveis que a actual solução de 

deposição em aterro. A rentabilidade das soluções técnicas estudadas varia desde soluções 

auto sustentáveis do ponto de vista financeiro (todas as soluções que apresentam valias 

positivas), até soluções que, não apresentando viabilidade económica, têm custos negativos, 

inferiores aos custos de deposição em aterro. Nesta situação a viabilidade do investimento 

deve ser efectuada considerando a internalização do diferencial para os custos de deposição 

em aterro na análise económico-financeira da solução.  

 

Tabela 4. Avaliação económico-financeira das soluções tecnicamente viáveis. 
Resíduo Quantidade de Processo de Quantidade Custo de Valia da solução 



resíduo 

disponível (ton 

b.s./ano) 

Valorização potencial a escoar 

(ton b.s./ano) 

referência 

(euros/ton b.s.) 

(euros/ton b.s.) 

Nós e 

incozidos 
12 000 

Recozimento 

em digestores 

descontínuos 

12 000 - 65 + 62 

Rejeitos da 

crivagem 
3 000 

Incorporação 

em papel 

Kraft saco 

5 060 - 90 + 175 

Grits 7 425 
Fertilizante 

florestal 
7 425 - 26 + 14,5 

Lamas 

primárias 
15 000 

Incorporação 

em papel 

Kraft saco 

2 530 

- 91 

+ 166 

Material 

cerâmico 
4 125 - 62 a -28 

Lamas 

biológicas 
10 500 

Fertilizante 
florestal 

2 250 

- 152 

+ 94 

Material 

cerâmico 
2 475 - 104 a - 48 

Adubo 

organo 

mineral 

80 101 

Incineração 
Capacidade do 

projecto a instalar 
95 

Digestão 

anaeróbia 

Capacidade do 

projecto a instalar 
- 132 a + 10 

Cinzas do 

electrofiltro 
30 000 

Fertilizante 

florestal 
30 000 - 23 + 7,5 

 

Plano de gestão de resíduos industriais em fábricas de pasta para papel 

usando madeira de E. globulus 

Por aplicação das soluções tecnicamente viáveis e com avaliação económico-financeira 

positiva face à deposição em aterro, é possível estabelecer um novo cenário de referência para 

a gestão de resíduos industriais em fábricas de pasta para papel usando madeira de E. globulus 

em Portugal, tendo por base os seguintes pressupostos: 

(1) Na produção do fertilizante florestal o resíduo limitante na formulação das misturas 

são as cinzas do electrofiltro da caldeira auxiliar, sendo que a quantidade de 

fertilizante florestal produzido permite que apenas 5% da área total de floresta 

plantada de eucalipto de propriedade das empresas de pasta para papel seja 

beneficiada. 

(2) A incorporação dos rejeitos da crivagem no fabrico do papel kraft saco foi estimada 

em 10%, apesar de à escala industrial só ter sido testada como uma incorporação de 

2%. Este facto está relacionado com os dados obtidos em experiências laboratoriais e 

com limitações de ordem técnica ao nível do equipamento industrial. A incorporação a 

10% necessita de investimentos adicionais no processo actualmente existente, e que 

foram contemplados na análise económico-financeira. 

(3) A deposição de resíduos em aterro no cenário futuro não considera a quantidade de 

resíduos que poderão ser usados na área da valorização energética, dado que os 

respectivos valores dependem da dimensão dos projectos a instalar nas unidades 

fabris. 

 

A Figura 3 apresenta a distribuição potencial futura de resíduos, num cenário de gestão 

que considere as possibilidades de escoamento para as soluções de valorização entretanto 



desenvolvidas e implementadas, havendo ainda a possibilidade da redução dos resíduos a 

enviar para aterro de aproximadamente 2 900 toneladas de lamas biológicas, após a 

entrada em funcionamento da(s) unidade(s) de valorização energética(s). 

 

 
Figura 3. Modificação da prática de gestão de resíduos. 

 

Conclusão 

Os resultados obtidos permitem a definição e implementação de uma nova estratégia de 

gestão para os resíduos industriais da indústria de pasta para papel em Portugal, com a 

minimização da deposição em aterro e com uma valorização dos resíduos actualmente 

produzidos de aproximadamente de 60%.  
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41 115 


