
 

 1 

 JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAACZ - 2018 

DESENVOLVIMENTO DE NOVO MERCADO PARA INDÚSTRIA DE CELULOSE 

MEDIANTE COMERCIALIZAÇÃO DO RESÍDUO LAMA DE CAL 

 
Janine Oliveira Ferreira (janineoferreira@gmail.com) 

Aluna de graduação do curso de Engenharia de Produção. 

Uara Sarmenghi Cabral (uara@fsjb.edu.br) 

Engenheira Química, professora dos cursos de engenharia da FAACZ. 

 

RESUMO 
A legislação brasileira tem criado medidas visando minimizar a degradação ao meio ambiente causada pela 

destinação final inapropriada, no qual se destaca o resíduo gerado pelas indústrias. Por efeito, as organizações 

precisam se adequar às premissas para se manterem competitivas. Nesse sentido, os rejeitos de processos 

passam a ser tratados como subprodutos e estes resíduos sólidos mostram-se alternativas vantajosas para o uso 

como insumos em outros processos. Assim, tem-se por objetivo desse estudo identificar os principais impactos 

que se apresentam para uma indústria de celulose em função do aumento da venda do resíduo da lama de cal 

quanto às questões do desenvolvimento sustentável. Para isso, adotou-se um estudo de caso, sendo realizado 

em duas etapas. A primeira delas consistiu em entrevistas com os atores internos envolvidos no projeto da 

empresa estudada. Por fim, empresas da região que utilizam calcário como matéria-prima, responderam a um 

questionário com objetivo de mapear o potencial aumento pela demanda da lama de cal em substituição ao 

calcário. A partir dos resultados, podem-se determinar os principais impactos do iminente aumento da demanda 

pela lama de cal ao alcance do desenvolvimento sustentável, como: aumento considerável de receita e 

redução de custos com aterro, evitar que materiais com potencial de reciclagem sejam dispostos no aterro, 

aumentando em consequência sua vida útil, além do atendimento das exigências do consumidor. 
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1 – INTRODUÇÃO  

Um dos maiores responsáveis pela degradação ao meio ambiente é a destinação final inapropriada do resíduo 

gerado pelas indústrias. Em tal caso, o poder público tem criado medidas para tentar mitigar esses danos tal 

como a Lei nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), na qual determina o 

manejo adequado dos resíduos. Ainda, a criação de normatizações como a ABNT NBR 10004:2004 fornece 

subsídios ao gerenciamento de resíduos sólidos. Diante desse cenário, os consumidores estão desenvolvendo 

uma consciência ecológica, o que claramente afeta a sua intenção de compra (SCORALICK; COSTA; 

COSTA, 2017; SANTOS; COSTA; ARRUDA FILHO, 2018). 

 

Tendo em vista a necessidade cada vez mais em evidência do atendimento das exigências legais e do mercado, 

as indústrias precisam equilibrar os interesses dos stakeholders e se adequar às premissas para se manterem 

competitivas. Para isso, Barbieri et al. (2010) propõem o modelo de organização inovadora sustentável. 

Discutir novas formas de gerenciamento de resíduos sólidos justifica-se pela necessidade de rever os 

parâmetros atuais de destinação. Nesse sentido, Guanabara, Gama e Eigenheer (2008) destacam que os 

resíduos sólidos de maneira diferente, não apenas como rejeitos e sim como subprodutos de processos, 

mostram-se uma alternativa vantajosa a esta questão.  

 

Aspirando averiguar os impactos ambientais causados pelas fábricas e a necessidade de desenvolver 

práticas sustentáveis de modo a amenizá-los, o presente estudo estabelece como problema de pesquisa: 

quais os principais impactos da ampliação da venda do resíduo lama de cal no desenvolvimento sustentável de 

uma indústria de celulose? Assim, o objetivo geral passa a ser identificar os principais impactos que se 

apresentam para uma indústria de celulose em função do aumento da comercialização da lama de cal quanto às 

questões do desenvolvimento sustentável e, para tanto, será mensurado o tamanho do mercado consumidor de 

lama de cal da região e a relação dos principais impactos do iminente aumento da demanda pela lama de cal ao 

alcance do desenvolvimento sustentável. 
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO  
O conceito de sustentabilidade se relaciona ao de desenvolvimento sustentável. Conforme Mikhailova (2004) 

sustentabilidade é a capacidade de se sustentar, em outras palavras, significa que uma atividade sustentável 

garante a exploração dos recursos naturais de maneira que nunca se esgotem. Segundo Baroni (1992) as 

discussões sobre sustentabilidade foram motivadas pelas ciências biológicas e transcenderam para a economia, 

apontando para um novo estilo de desenvolvimento econômico dado a finitude dos recursos.  

 

Nesse seguimento, o Relatório Brundtland elaborado durante a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento em 1987, consagrou a definição de desenvolvimento sustentável como aquele que “atende às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias 

necessidades” (WCED, 1987, p. 41, tradução nossa).  Para Elkington (1994), o desenvolvimento sustentável 

deve buscar equilibrar as dimensões social, econômica e ambiental. O autor supracitado as denomina como 

Triple Bottom Line (TBL) ou tripé da sustentabilidade. Diante disso, Maia e Pires (2011) afirmam que as 

organizações têm um grande desafio no que tange tomar decisões que contribuam simultaneamente para o 

TBL. Apesar disso, esses autores inferem que à medida que se aborda esse tema de maneira sistêmica, 

compreendendo as conexões existentes entre dimensões do TBL e seus critérios, os gestores tendem a garantir 

tomadas de decisão sustentáveis. Nesse cenário, Garcia et al. (2015) dizem que a gestão dos resíduos 

sólidos visa a destinação de espaços adequados para o descarte dos resíduos e controle dos impactos 

ambientais causados pela destinação inadequada, apresentado os aterros sanitários como alternativa. 

Todavia, alertam que decomposição dos compostos produz gás tóxico, contamina o terreno e pode causar 

doenças.   

 

Nesse sentido, elenca-se o desenvolvimento sustentável como um dos princípios da PNRS. Além disso, o 

Art. 13. Inciso I, alínea f, da PNRS classifica os resíduos industriais como: “os gerados nos processos 

produtivos e instalações industriais”. Ademais, cita-se a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, que engloba desde a obtenção da matéria-prima até a disposição final, prevista para os 

efeitos dessa Lei. Por esse lado, a PRNS institui a logística reversa como um dos instrumentos 

relacionados à implementação da responsabilidade compartilhada. Desse modo, a PNRS apresenta no 

Art. 3. Inciso XII a definição de logística reserva como “instrumento de desenvolvimento econômico e 

social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.  

 

Giffoni e Lange (2005) explicam que os são gerados milhões de toneladas de resíduos industriais por dia em 

todo o mundo e por isso a reciclagem de resíduos torna-se crucial para uma sociedade apoiada no 

desenvolvimento sustentável. Ainda, os autores anteriormente citados acrescentam que diversos estudos a 

respeito da reciclagem ou reutilização dos resíduos representa uma alternativa oportuna de contribuir para a 

utilização de matérias-primas alternativas, o que em consequência, pode minimizar os custos finais dos setores 

industriais geradores e consumidores dos resíduos, além de conservar o meio ambiente.  

 

 

3 – METODOLOGIA DO TRABALHO  
O presente estudo consiste em pesquisa aplicada, de caráter exploratório, sendo os resultados 

apresentados sobre forma quantitativa e qualitativa. Quanto aos procedimentos, adotou-se um estudo de 

caso único, com amostragem escolhida por conveniência. A pesquisa foi realizada em duas etapas. 

Primeiramente, foi feito um estudo exploratório a partir de entrevistas com os atores internos envolvidos 

no projeto de venda de lama de cal. Em segundo lugar, foi feita uma pesquisa de mercado para selecionar 

empresas que empreguem calcário como matéria-prima, que por sua vez, foram contatadas e convidadas a 

responder a um questionário. O público alvo definido foram indústrias do setor de cimento, cerâmica e 

argamassa, situadas até 150 km de distância de Aracruz/ES, onde localiza-se a empresa geradora. A partir 

dos resultados, foram estimados os possíveis impactos que podem ser alcançados a partir do potencial 

aumento pela demanda da lama de cal. Ainda, a empresa enviou uma amostra da lama de cal aos 

respondentes que manifestaram interesse por meio do questionário para que analisem a real 

adaptabilidade deste resíduo ao produto que fabricam.  
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4 – RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

O objeto de estudo consiste no estudo da destinação de resíduo de lama de cal obtida como 

subproduto na indústria de celulose Fibria Celulose S/A, unidade Aracruz/ES. No processo de 

geração do licor de cozimento a companhia há geração de lama de cal, um resíduo que tem características 

físico-químicas semelhantes às do calcário. Até então, a lama de cal tinha duas destinações corretas, uma 

parte era reaproveitada como corretivo de acidez do solo na floresta da Fibria e o restante seguia para o 

aterro próprio. Nesse sentido, as equipes de Meio Ambiente e Recuperação e Utilidades deram início a 

um projeto piloto de venda desse resíduo industrial para sua inserção no ciclo produtivo da “Empresa A”, 

uma indústria de pisos e revestimentos localizada no munícipio de Serra/ES, que validou a lama de cal 

como matéria-prima para fabricação de revestimento de paredes. Apresenta-se a seguir o volume de lama 

de cal consumido pela Empresa A, entre os meses de julho de 2017 e fevereiro de 2018 (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1: Venda de lama de cal para Empresa A. 

 

Nos meses de outubro e novembro, porém, a linha de produção da cliente não produziu o produto 

supracitado, e por isso, não houve vendas. Com base nos dados fornecidos e considerando os seis meses 

em que aconteceram a venda, é possível determinar que a geradora vendeu em média 587 toneladas de 

lama de cal por mês. Pontua-se que não se pode identificar se a Empresa A substitui o calcário pela lama 

de cal total ou parcialmente em seu processo de fabricação. Vale ressaltar que no momento da entrevista, 

a Fibria possuía 50 mil toneladas do resíduo em estoque no aterro. Além disso, no ano de 2017 a Fibria 

gerou 43 mil toneladas de lama de cal, sendo aproximamente 53% desses utilizados na floresta. Segundo 

o representante da Fibria, inicialmente para aqueles que aceitarem realizar os testes, o preço inicial de 

venda adotado pela Fibria será de R$ 5,00 por tonelada. Até o fechamento da pesquisa, duas empresas 

responderam o questionário e suas repostas podem são no Quadro 1.  

 
Quadro 1: Respostas obtidas por meio do questionário. 

Nome da Empresa Empresa B Empresa C 

1. Sua empresa possui alguma iniciativa sustentável ao longo do processo 

produtivo?  
Sim. Sim. 

2. No portfólio de sua empresa há produtos que utiliza calcário como matéria-

prima? Se sim, informe em quais no campo abaixo. Quais? 

Sim. 

Cimento. 

Sim.  

Cimento. 

3. Qual a quantidade média de calcário que sua empresa utiliza mensalmente na 

fabricação desses produtos? 
800ton 

Cerca de 

5000t  

4. Sua empresa teria interesse em adquirir um agregado reciclado para 

substituição de parte do calcário por um preço significativamente menor que o 

agregado natural?  

  Talvez. Talvez.  

5. Qual o custo atual que sua empresa paga pela tonelada de calcário? (Em branco). Confidencial. 

6. Sua empresa teria interesse em receber uma amostra da lama de cal gerada pela 

Fibria?  
Sim. Sim. 

 

Ambas fabricam cimento e manifestaram interesse em receber uma amostra da lama de cal para 

realização de análises sinalizando interesse na substituição do calcário por lama de cal, ou pelo menos 

parte de insumo. Ainda, afirmaram praticar ações sustentáveis, o que sugere uma tendência positiva para 

aquisição de novos negócios relacionados à sustentabilidade. Conhecendo os dados mensais de venda 
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para a Empresa A e as declarações das Empresas B e C, nota-se que a demanda pela lama de cal poderia 

ser acrescida em até nove vezes, evitando que cerca de 32% da quantidade não absorvida pela floresta 

fosse direcionada ao aterro.  

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O presente estudo mostrou que o tema agrega benefícios acadêmicos e mercadológicos, apresentando a venda 

do resíduo lama de cal como uma alternativa vantajosa à destinação correta além das usuais soluções 

empregadas pelas indústrias de celulose, como a aplicação na floresta e envio ao aterro. Nesse sentido, 

considerando os aspectos econômicos, acredita-se que com a ampliação do projeto de comercialização e dado 

preço de venda citado, a Fibria poderia acrescer em até R$ 348.000,00 a sua receita anual com essa prática, 

além de reduzir custos com aterro. Na ótica ambiental, ao evitar que materiais com potencial de reciclagem 

sejam dispostos no aterro, se obtém um aumento da sua vida útil do aterro, além da minimização dos impactos 

negativos decorrentes de seu uso. Por fim, na esfera social aponta-se que a logística reversa, o bem-estar 

humano e atendimento das exigências do consumidor. Contudo, o estudo limita-se aos dados fornecidos 

pela Fibria na entrevista, bem como as repostas das empresas que participaram do questionário. Sugere-

se, por fim, que futuros trabalhos continuem a pesquisa de mercado com o desígnio de complementar os 

resultados, estimando os impactos econômicos, ambientais e sociais ao longo da cadeia de suprimentos. 
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