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RESULTADOS TECNOLÓGICOS

TECHNOLOGICAL RESULTS 

Enfim, chegamos ao terceiro e último capítulo da série lançada pela O Papel em seus 80 
anos comemorados em 2019, trazendo como tema os Equipamentos, Máquinas e Acessó-
rios; Manutenção e Montagens; e Equipamentos de Segurança. Na sincronicidade de tudo 
que foi abordado até aqui sobre o “estado da arte tecnológico” podemos projetar certas refle-
xões em relação às fábricas inteligentes, que já são uma realidade mais em projetos pilotos 
ou na minoria das empresas, do que efetivamente na maior parte das linhas de produção.

A história das revoluções industriais nos conta que a primeira delas foi quando as má-
quinas a vapor deram mais velocidade aos processos; depois o uso do aço, energia elétrica, 
motores a combustíveis aceleraram mais ainda as linhas de produção até chegarmos à 
Terceira Revolução Industrial pelos avanços e aplicabilidade da eletrônica, sistemas com-
putadorizados e robóticos. E, hoje, estamos na chamada Quarta Revolução Industrial pela 
entrada dos sistemas cyber-físicos na movimentação das máquinas, aplicação da Internet 
das Coisas e processos de manufatura descentralizados.

Mas o quê, de fato, tudo isso gerou à humanidade? Aumento de renda, produtos e ser-
viços novos e melhores, avanços sociais, entre outros ganhos. Assim, podemos entender 
que a Indústria 4.0, como também é chamada a Quarta Revolução Industrial, vai criando 
um novo modelo de sociedade com base na colaboração e no autoconhecimento partindo 
de um conceito de indústria que engloba as principais inovações tecnológicas dos campos 
de automação, controle e tecnologia da informação, aplicadas aos processos de manufa-
tura. Os processos produtivos tendem a se tornar cada vez mais eficientes, autônomos e 
customizáveis. Vale pontuar que o termo Indústria 4.0 se originou de um projeto de estra-
tégias do governo alemão voltadas à tecnologia, e a Voith é exemplo no setor em nossa 
Reportagem de Capa com o seu “estado da arte” tecnológico voltado à produção do setor 
de celulose e papel.

As fábricas inteligentes trazem seu encanto, contudo, lançam com suas mudanças 
desafios e impactos em diversos setores do mercado pela criação de novos modelos de 
negócios. Outro ponto que será abalado pela Quarta Revolução Industrial será a pesquisa 
e desenvolvimento nos campos de segurança em T.I., confiabilidade da produção e inte-
ração máquina-máquina. A tecnologia deverá se desenvolver continuamente para tornar 
viável a adaptação de empresas a este novo padrão de indústria que está surgindo. Assim, 
profissionais precisarão se adaptar, pois com fábricas ainda mais automatizadas novas 
demandas surgirão enquanto algumas deixarão de existir. 

Fabricantes e fornecedores terão de trabalhar cada vez mais unidos para superar as 
barreiras apresentadas pelo desenvolvimento do admirável mundo novo. O capital humano 
será cada vez mais essencial para gerar resultados diferenciados nas empresas, que ainda 
precisam entender tantas novidades para saber até como aplicar melhor seus recursos 
financeiros nos avanços tecnológicos complexos.

O mundo não para... A Revolução Industrial avança, e as inovações tornam-se cada vez 
mais importantes para posicionar fabricantes e fornecedores no ranking da competitivida-
de global. Portanto, nós mesmos precisamos nos repensar como profissionais deste novo 
mercado, com produção gerada de novas formas e com recursos inimagináveis. Que este 
capítulo final da nossa série “O estado da arte tecnológico” nos convide a novas reflexões e 
nos motive a atitudes em prol do autodesenvolvimento, para sermos este capital humano 
relevante na consolidação da Quarta Revolução Industrial e suas fábricas inteligentes!   n

We have finally reached the third and last chapter of the series 
launched by O Papel to celebrate its 80th anniversary in 2019, presenting 
as our final theme Equipment, Machinery and Accessories; Maintenance 
and Assemblies; and Safety Equipment. In the synchronicity between 
everything that was addressed so far about “state-of-the-art technology” 
we can project certain reflections about intelligent factories, which already 
are a reality mainly in pilot projects, or to a lesser extent in companies still, 
than effectively seen in most production lines.

The history of industrial revolutions tells us that the first one occurred 
when steam machines increased the speed of processes; then the use of steel, 
electricity, engines and fuel further accelerated production lines until reaching 
the third industrial revolution fueled by advancements in the application of 
electronics, computerized and robotics systems. And today we are in the so-
called fourth industrial revolution with the cometh of cyber-physical systems 
in machine functioning, use of the Internet of Things and decentralized 
manufacturing processes.

But what did all this generate for humanity? Higher income, new and 
better products and services, as well as social advancements, among other 
gains. As such, we can see that Industry 4.0, also known as the fourth 
industrial revolution, is creating a new society model of collaboration and 
self-knowledge based on an industry concept that encompasses the main 
technological innovations in the fields of automation, control and information 
technology applied to manufacturing processes. Production processes tend 
to become even more efficient, autonomous and customizable. It is worth 
mentioning that the term Industry 4.0 stems from a project of strategies by 
the German government regarding technology, and Voith is an example of the 
sector in our Cover Story with its state-of-the-art technology for production 
in the pulp and paper sector.

Intelligent factories present the enchanting side, however, they also cast 
with their changes challenges and impacts in various market sectors through 
the creation of new business models. Another aspect to be affected by the 
fourth industrial revolution will be research and development in the fields of IT 
security, production reliability and machine-machine interaction. Technology 
shall continuously develop to enable companies to adapt to this new industry 
standard that’s emerging. And, consequently, professionals will also need to 
adapt, since with increasingly automated factories, new demands will surface 
while others will cease to exist. 

As such, manufacturers and suppliers will have to work even closer to 
overcome the obstacles presented by the development of this brave new world. 
Human capital will become even more essential to generate better results for 
companies, which still need to learn and understand so many new things to 
know how to best apply their financial resources in complex technological 
advancements.

The world doesn’t stop... the industrial revolution advances and innovations 
become increasingly more important to position manufacturers and suppliers 
in the ranking of global competitiveness. Therefore, we need to rethink 
ourselves as professionals participants of this new market, with production 
being generated by new forms and unimaginable resources. I hope that this 
final chapter in our series “State-of-the-art technology” leads us to important 
reflections and new attitudes in favor of self-development, and be this 
important human capital for consolidating the fourth industrial revolution and 
its intelligent factories!                       n
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A GRANDEZA DA CMPC NOS 
PAPÉIS TISSUE 

POR THAIS SANTI
Especial para O Papel

Prestes a completar 100 anos em 2020, a multina-
cional chilena, Compañia Manufacturera de Pa-
peles y Cartones, ou simplesmente CMPC, busca 
a perenidade de suas operações por meio de um 

equilibrado plano de crescimento, com investimentos em 
negócios de alta demanda, tecnologia e inovação, alicerça-
do no desenvolvimento sustentável. Nessa trilha anunciou 
no dia 6 de agosto último a consolidação com a brasileira 
SEPAC, empresa paranaese, fundada em 1974, detentora 
das marcas Duetto, Paloma, Stylus e Maxim.

“O Brasil é um dos mercados mais promissores para a em-
presa. O momento, com a contínua queda de preços da ce-
lulose pede cautela, porém, novos aportes podem ser consi-
derados na região nos próximos anos. Nosso principal foco, 
agora, é investir em digitalização e eficiência operacional 
para garantir nossa competitividade no mercado”, afirmou  
Francisco Ruiz-Tagle, CEO da multinacional, durante en-
contro com jornalistas, comentando ainda sobre a formação 
do um fundo de investimentos para fomento florestal, que po-
deria preparar a empresa para uma nova expansão no futuro.  
Em 2019, a empresa celebra 10 anos de atividades no Bra-
sil. Instalada no município de Guaíba, no Estado do Rio 
Grande do Sul, a CMPC realizou grandes investimentos na 
planta em 2015, tendo quadruplicado a sua produção, che-
gando à 1,8 milhão de toneladas de celulose de fibra curta 
por ano que, no momento, passa por uma revitalização de 
seus processos. 

Amplamente conhecida na produção de madeira ma-
ciça, celulose, papel, embalagem e produtos para tissue, a 
CMPC tem no presente seu olhar voltado para o futuro, 
revisitando sua estratégia de negócios e relacionamento, a 
fim de tornar sua operação ainda mais transparente. Além 
disso, tem planos para modernizar suas plantas à realidade 
da Indústria 4.0 e promover a melhoria contínua em seus 
processos produtivos, refletindo em mudanças positivas 
para cada uma de suas 34 fábricas em operação nos oito 
países em que está presente (Chile, Brasil, Argentina, Uru-
guai, México, Colômbia, Peru e Equador). 

Com desempenho positivo registrado em 2018, um 
fluxo de caixa livre de US$ 702 milhões, comparado aos 

US$ 447 milhões em 2017, o aumento expressivo está 
relacionado à maior geração de EBITDA durante o ano.  
Da mesma forma, o caixa totalizou em seu fechamento 
US$ 968 milhões, um aumento de 16% em comparação 
com o ano anterior. 

Na entrevista a seguir, com Francisco Ruiz-Tagle, CEO 
da CMPC, e Mauricio Harger, diretor geral da empresa no 
Brasil, você confere mais detalhes sobre a companhia e a 
abertura da empresa para novos negócios, como parcerias 
com start-ups e universidades com objetivo de renovar os 
seus processos de produção, entre outras oportunidades e 
desafios a serem superados pela CMPC nos próximos anos.

O Papel — A empresa completará 100 anos em 2020. 
Qual a reflexão que se pode fazer sobre sua trajetó-
ria e planejamento estratégico para o futuro?

Francisco Ruiz-Tagle – Em nossa comunicação mostra-
mos a natureza e a tecnologia. Mas isso porque queremos 
dizer que estamos conectados com o futuro. Porém, um fu-
turo a partir de um desenvolvimento sustentável, que acre-
ditamos que virá a partir de fontes renováveis. Para isso, 
estamos investindo mais em inovação e na transformação 
dos nossos processos. Adentrando na era da digitalização, 
estamos reforçando a adoção de soluções da Indústria 4.0 e 
soluções preditivas de manutenção e otimização de produ-
ção e custo. Também estamos implementando e daremos 
continuidade ao processo de melhoria contínua, seja em 
celulose, madeira e embalagens. Já foram capturados US$ 
170 milhões e até 2021 esperamos que o programa conquis-
te mais de US$ 100 milhões de EBITDA no ano.

 Quanto à responsabilidade ambiental, desenvolvemos 
recentemente em conjunto ao World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), um roadmap do setor 
florestal (Forest Sector SDG Roadmap), onde os seus mem-
bros se comprometem com metas para desenvolvimento 
sustentável (https://www.wbcsd.org/Sector-Projects/Forest-
-Solutions-Group/). 

Já na área social, nossa atuação com a comunidade deve 
ser cada vez mais próxima. No Chile, um dos nossos de-
safios são as comunidades indígenas. Para isso, fortalece-
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"Trata-se de uma operação muito relevante e coerente com o nosso objetivo de crescer nos mercados com alto potencial de desenvolvimento 
para o negócio de tissue, como é o caso do Brasil”, disse Francisco Ruiz-Tagle, presidente do Grupo CMPC sobre a aquisição da SEPAC pela 
filial Softys

mos nossa atuação com a Fundação 
CMPC, que atua em programas nas 
áreas de educação e cultura e está pre-
sente em quatro regiões e 52 municí-
pios do Chile. Ao todo já foram inves-
tidos mais de US$ 5,7 milhões.

Maurício Harger – No Brasil, a em-
presa criará o Instituto CMPC Brasil 
com o objetivo de promover iniciati-
vas de geração de valor compartilhado 
com a sociedade e o FibraLab para ge-
ração de renda, educação e cultura das 
comunidades do entorno da planta.

O Papel — Qual a relação e rele-
vância da inovação para a CMPC?

Francisco Ruiz-Tagle – A inova-
ção faz parte do nosso planejamento. 

Estamos avaliando o que realmente é 
importante para a sociedade, as ne-
cessidades de nossos clientes, e para 
a economia circular. Temos liderado 
processos de inovação na produção, 
com o lançamento de novos produtos, 
e avaliado outros com foco em bioe-
conomia, como a comercialização da 
lignina. Para reforçar as nossas ações 
criamos uma gerência de inovação em 
2018 liderada por Felipe Alcalde, que 
tem o objetivo de administrar projetos 
de transformação referentes à digita-
lização e à modernização em diversas 
áreas. 

Mauricio Harger – Estamos estu-
dando as possíveis rotas tecnológicas 
de novos bioprodutos, pois temos 

grande potencial como substituto para 
materiais que hoje são produzidos a 
partir de fontes não renováveis. Par-
cerias com universidades e start-ups 
estão sendo firmadas para buscarmos 
essas inovações. Possuímos uma cé-
lula de bioeconomia para discussão 
de possíveis projetos. No Brasil, uma 
das parceiras é o Tecnopuc, parque 
científico e tecnológico da Pontifícia 
Universidade Católica (PUC), no Rio 
Grande do Sul. 

Também estamos implementando 
um processo de transformação cultu-
ral. Como exemplo o Pitch Day rea-
lizado voltado para o backoffice, que 
trouxe impacto positivo considerável 
para o processo por meio de um mo-
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delo operacional baseado nos princí-
pios da metodologia Lean, bem como 
o processo de RH que foi digitalizado. 
O recrutamento e seleção, iniciando 
pelo programa de estágio, passou a ser 
efetuado on-line, com provas e testes 
cognitivos, que passam a olhar o can-
didato sob a sua capacidade de apren-
der coisas novas e não mais baseado 
apenas em currículo.

O Papel — A empresa possui 
um portfólio diversificado, atu-
ando em vários segmentos. O 
que se pode dizer do atual de-
sempenho de cada um deles e 
dos novos investimentos?

Francisco Ruiz-Tagle – Os ne-
gócios são transversais. Em celulose 
somos a quarta maior produtora glo-
bal – O Brasil e o Chile produzem 4 

milhões de toneladas de celulose por 
ano. Cerca de 50% é produzido em 
cada país. Passamos por um período 
difícil, de queda nos preços, mas con-
tinuamos operando e trabalhamos 
com foco no longo prazo. 

Em tissue, estamos mais fortaleci-
dos e todos os nichos são relevantes. 
Temos o segundo maior market sha-
re da América Latina. Recentemente 
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Maurício Harger, diretor geral da CMPC no Brasil: "Estamos estudando as possíveis rotas tecnológicas de novos bioprodutos, pois temos 
grande potencial como substituto para materiais que hoje são produzidos a partir de fontes não renováveis."

A planta da SEPAC, adquirida pela CMPC no Paraná, possui capacidade de produção anual de 135 
mil toneladas de papel tissue, com seis máquinas de papel, 17 linhas de conversão e uma linha de 
fraldas com capacidade para produzir 175 milhões de unidades por ano. Com isso, a CMPC passará a 
produzir 280 mil toneladas, tornando-se a maior produtora de tissue do Brasil. A aquisição das operações 
industriais e marcas registradas da SEPAC implica um montante de R$ 1,312 bilhão (cerca de US$ 332 
milhões) e está sujeito por lei à aprovação das agências de concorrência brasileiras e outras instâncias 
habituais para este tipo de transação.

SEPAC e seus negócios agregados
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reorganizamos a área para permitir 
sua expansão, prevista para os próxi-
mos três anos, com foco na Argentina, 
Brasil e México. Para unificar as filiais 
tissue em todos os países com o obje-
tivo de desenvolver e potencializar o 
negócio na região, mudamos o nome 
da marca para Softys.

Sobre a consolidação das opera-
ções da Softys com a SEPAC no Brasil, 
trata-se de uma operação muito rele-
vante e coerente com o nosso objeti-
vo de crescer nos mercados com alto 
potencial de desenvolvimento. A inte-
gração das duas empresas consolidará 
a Softys como a maior operadora da 
indústria de tissue no Brasil.

Em embalagens, atualmente nosso 
foco é em caixas de corrugado, com 
três plantas voltadas para atender in-
ternamente o mercado industrial e a 
indústria de frutas. A recente substitui-
ção das sacolas e embalagens plásticas 
no Chile tem impulsionado o aumento 
na demanda por produtos a partir de 
matéria-prima renovável. Nossa pro-
dução de sacos industriais no Peru tem 

igual importância. Somados somos o 
quinto maior produtor global.

Em desenvolvimento temos a Plan-
ta Zárate, na Argentina, com obras de 
ampliação, a qual receberá uma nova 
máquina papeleira com capacidade 
para 60 mil toneladas e três linhas de 
conversão. Um investimento total de 
US$ 130 milhões, com start-up previs-
to para o quarto trimestre de 2019.

O Papel  — A CMPC está criando 
um fundo de fomento florestal. 
A empresa tem intuito de expan-
dir suas áreas?

Francisco Ruiz-Tagle – A empresa 
tem o objetivo de ampliar a sua base 
florestal, pois seria condição necessá-
ria para futuros projetos, uma vez que 
a madeira hoje das florestas da CMPC 
é consumida pela fábrica. Com o pa-
recer da Advocacia-Geral da União 
(AGU) sobre a restrição da compra de 
terras por estrangeiros, uma das op-
ções que temos seria buscar parceiros 
interessados, formando um fundo de 
investimentos, mas isso ainda está ini-

ciando. A CMPC tem 324 mil hectares 
no Rio Grande do Sul. 136 mil hecta-
res são de área preservada.

O Papel  — A empresa é bas-
tante preocupada e engajada 
com o desenvolvimento susten-
tável. O que se pode dizer sobre 
a questão energética? 

Francisco Ruiz-Tagle – A CMPC 
produz hoje um total de 79% de ener-
gia renovável, sendo a biomassa a 
principal destas fontes. 100% da ele-
tricidade necessária para a produção 
de celulose é de geração própria, ou 
seja, 81,3% do seu consumo. 

Mauricio Harger – Em Guaíba, te-
mos 83% de autossuficiência energéti-
ca e exportamos 6% do total geral, que 
é de 1,5 GWh de energia. Além disso, 
somos uma das únicas empresas de 
celulose no País a adotar sistema terci-
ário para tratamento de resíduos. Re-
alizamos a reciclagem de 99,7% desses 
resíduos sólidos, que correspondem 
a 50 mil toneladas por mês que são 
transformados em adubo.     n

Durante dois dias, a CMPC levou um grupo de jornalistas brasileiros ao Chile para conhecer algumas de 
suas unidades fabris, o viveiro, e um conceitual prédio corporativo erguido em madeira de pinus, concreto 
e vidro, que serve de vitrine para demonstrar o potencial da aplicação da madeira para construção, um dos 
negócios da empresa. Foi possível conhecer mais sobre a logística, a sua produção e desenvolvimento 
florestal, a prevenção a incêndios e a proposta de valor da empresa. 

Em Talagante, a unidade de tissue impressiona pela sua máquina e capacidade de produção de 102 
mil toneladas por ano. Em Maule, a planta Cartulinas, não poderia ser mais interessante. Da sala de 
controle à área de movimentação de bobinas, embalagem dos rolos, e conversão, tudo é automatizado. 
No local são produzidas anualmente 450 mil toneladas de papéis. 

Los Angeles, a sede corporativa, inaugurada em março deste ano, abriga 470 funcionários que trabalham 
confortavelmente no prédio de 203 metros de comprimento por 16 metros de largura, em três pavimentos, 
com luz natural e conforto térmico proporcionados pelo impressionante projeto arquitetônico. O local, 
construído em uma área de 5,8 hectares abriga ainda, em um ambiente externo, os laboratórios de 
fitopatologia, qualidade da madeira e biotecnologia. Para esse projeto a empresa investiu US$ 32 milhões.

E, falando em inovação ela se estende também ao viveiro de Carlos Douglas, que possui o desafio pelas 
condições climáticas de produzir 40 milhões de mudas por ano, entre pinus e eucalipto. Vale dizer que o 
espaço conta tanto com o trabalho manual de seleção dos clones, como é realizado por um maquinário 
automatizado, que seleciona e replanta as mudas. 

O local também reflete o trabalho realizado pelos laboratórios, onde foi possível conferir uma planta 
chamada Toromiro, espécie em extinção, que está sendo reproduzida no local. 

Press tour a CMPC Chile confira nos “Destaques” do Instagram da @revistaopapel, as fotos e vídeos da visita
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CMPC’S GREATNESS IN TISSUE
BY THAIS SANTI
Special for O Papel

O n the verge of celebrating its 100th 
anniversary in 2020, Chilean 
multinational Compañia Manufacturera 
de Papeles y Cartones, or simply CMPC, 
seeks perpetuity of its operations 
through a balanced growth plan, based 

on investments in businesses of high demand, technology 
and innovation, and sustainable development. Along 
these lines, the company announced on August 6 the 
acquisition of SEPAC, a company founded in 1974 and 
based in Paraná state, which owns such brands as Duetto, 
Paloma, Stylus and Maxim.

“Brazil is one of the most promising markets for the 
company. Despite the continued drop in pulp prices calling 
for caution, we may nonetheless see new investments 
being considered in the region over the next years. Our 
main focus now is to invest in digitalization and operating 
efficiency to ensure we remain competitive in the market,” 
says Francisco Ruiz-Tagle, CEO of the multinational at 
a conference with journalists, also commenting about 
the creation of a forest development investment fund to 
prepare the company for a new expansion in the future.  
In 2019, the company will celebrate 10 years of business 
activity in Brazil. Installed in the municipality of Guaíba, in 
Rio Grande do Sul state, CMPC made major investments in 
the plant in 2015, having quadrupled production capacity of 

hardwood pulp to 1.8 million tons, and is now undergoing 
a moment of revitalizing its processes. 

Widely known for its production of solid wood, pulp, 
paper, packaging and tissue products, CMPC is now eyeing 
the future, revisiting its business strategy and relationships 
to make its operation even more transparent. Additionally, 
it plans to modernize its mills according to Industry 4.0 
concepts and promote the continuous improvement of its 
productive processes, creating positive changes at every 
one of its 34 operating units in eight countries where it 
is present (Chile, Brazil, Argentina, Uruguay, Mexico, 
Colombia, Peru and Ecuador). 

With a positive performance registered in 2018, a free 
cash flow of US$702 million versus the US$447 million 
registered in 2017, the significant increase has to do with 
the higher EBITDA generated during the year. Likewise, 
cash totaled US$968 million, representing a 16% increase 
in relation to last year. 

This month’s interview with Francisco Ruiz-Tagle, 
CEO of CMPC, and Mauricio Harger, managing director 
of the company in Brazil, provides more details about the 
company and its openness towards new business, such 
as partnerships with startups and universities with the 
objective of renewing its production processes, among 
other opportunities and challenges to the tackled by CMPC 
over the next years.

The SEPAC mill, acquired by CMPC in Paraná state, possesses an annual production capacity of 135 
thousand tons of tissue, with six paper machines, 17 conversion lines and a diaper line with the capacity 
to produce 175 million units per year. With this, CMPC will produce 280 thousand tons, becoming 
the largest tissue producer in Brazil. The acquisition of SEPAC’s industrial operations and registered 
trademarks amounted to R$ 1.312 billion (roughly US$ 332 million) and is subject to approval by Brazilian 
competition agencies and other instances typical in these types of transactions.

SEPAC and its aggregate businesses



  11Agosto/August  2019  •  Revista O Papel

CM
PC

 D
IS

CL
OS

UR
E

"This is a very relevant transaction and in line with our objective of growing in markets with high development potential for tissue, as is the case 
with Brazil,” says Francisco Ruiz-Tagle, CEO of Grupo CMPC about the SEPAC acquisition by Softys

O Papel — The company will reach its 100th anniversary 
in 2020. What can you say about CMPC’s trajectory 
and strategic plan for the future?

Francisco Ruiz-Tagle – In our communication, we 
show nature and technology side-by-side. This is because 
we want to show that we’re connected with the future. 
However, a future that’s based on sustainable development, 
we believe will come from renewable sources. For such, 
we are investing more in innovation and in transforming 
our processes. By entering the digitalization era, we 
are reinforcing the adoption of industry 4.0 solutions, 
predictive maintenance solutions and production and 
cost optimizations. We are also implementing and giving 
continuity to our continuous improvement process in pulp, 
wood and packaging. We have already captured US$170 
million and by 2021, we expect the program to capture 
more than US$100 million in EBITDA in the year.

 In terms of environmental responsibility, we recently 
developed together with the World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD), a Forest Sector 
SDG Roadmap, in which members commit to sustainable 

development goals (https://www.wbcsd.org/Sector-
Projects/Forest-Solutions-Group/). 

In the social area, our work will be even closer 
with communities. In Chile, one of our challenges are 
the indigenous communities. Towards this end, we 
strengthened our work with Fundação CMPC, which 
focuses on programs in the education and culture areas and 
is present in 4 regions and 52 municipalities in Chile. So far, 
we have already invested more than US$5.7 million.

Maurício Harger – In Brazil, the company will be creating 
Instituto CMPC Brazil with the objective of promoting 
initiatives of generating shared value with society, as well as 
FibraLab to foster income generation, education and culture 
in communities surrounding our mill.

O Papel — What is the relationship and relevance of 
innovation for CMPC?

Francico Ruiz-Tagle – Innovation is part of our strategic 
plan. We are assessing what is truly important for society, 
customer needs, and for a circular economy. We have led 
innovation processes in production, with the launching 
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of new products and analyzed others with a focus on the 
bioeconomy, such as the sale of lignin. To reinforce our 
actions, we created an innovation department in 2018 
spearheaded by Felipe Alcalde, which aims to manage 
transformation projects regarding digitalization and 
modernization in several areas. 

Mauricio Harger - We are studying potential 
technological routes for new bioproducts, as we have 
significant potential as a substitute for materials that 
are currently produced from non-renewable sources. 
Partnerships with universities and startups are being 
established to pursue these innovations. We have a 
bioeconomy cell to discuss potential projects. In Brazil, one 
of our partners is Tecnopuc, a scientific and technological 
center that is part of Pontifícia Universidade Católica 
(PUC), in Rio Grande do Sul. 

We are also implementing a culture transformation 
process. One example was Pitch Day conducted in the 
backoffice, which had a considerable positive impact on 

processes using an operating model based on the Lean 
methodology, as well as the HR process that was digitalized. 
The recruitment and selection process, starting with the 
internship program, is now done online, with exams and 
cognitive tests that now look at candidates in terms of their 
ability to learn new things and not just their résumé.

O Papel —  The company has a diversified portfolio, 
being present in several segments. What can you 
tell us about the current performance in each one 
of them and new investments?

Francisco Ruiz-Tagle – Our businesses are transversal. 
In pulp, we are the fourth largest producer worldwide – 
Brazil and Chile produce 4 million tons of pulp annually. 
Roughly 50% is produced in each country. We have 
experienced a difficult period of falling prices, but we 
continue operating and working with a long-term focus. 

In tissue, we are stronger and all niches are relevant. We 
have the second highest market share in Latin America. We 
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Maurício Harger, managing director of CMPC in Brazil: "We are studying potential technological routes for new bioproducts, as we have 
significant potential as a substitute for materials that are currently produced from non-renewable sources."
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recently reorganized the area to allow for its expansion, 
which is expected to occur over the next three years 
with a focus on Argentina, Brazil and Mexico. To unify 
the tissue units in all countries with the objective of 
developing and boosting business in the region, we 
changed the brand name to Softys.

With regards to the consolidation of Softys’ 
operations with SEPAC in Brazil, this is a very relevant 
transaction and in line with our objective of growing 
in markets with high development potential. The 
integration of both companies will make Softys the 
biggest tissue company in Brazil.

In packaging, we are currently focused on corrugated 
boxes, with three plants to internally service the 
industrial market and fruit industry. The recent 
substitution of plastic bags and packaging in Chile 
has led to an increase in demand for products that are 
made from renewable raw materials. Our production of 
industrial bags in Peru is equally important. Together, 
we are the fifth largest producer globally.

In development, we have the Zárate plant in 
Argentina, which is currently being expanded to receive 
a 60,000-ton capacity machine and three conversion 
lines. The total investment amounts to US$130 million 
and is expected to start up in the fourth quarter of 2019.

For two days, CMPC took a group of Brazilian journalists to Chile to visit some of its production 
units, nursery, and a conceptual corporate building made of pine, concrete and glass, showcasing the 
potential of wood for construction, which is one of the company’s business areas. The company also 
addressed logistics, forest production and development, fire prevention and its value proposition.  
(Check out Instagram @revistaopapel, for highlights, photos and videos of the visit)

In Talagante, the tissue unit’s machine impresses with its 102,000-ton annual production capacity. In 
Maule, the Cartulinas unit couldn’t be more interesting. From the control room to the moving of reels, 
packaging of rolls and conversion, everything is automated. The unit produces 450 thousand tons of 
paper annually. 

The corporate headquarters in Los Angeles, inaugurated in March of this year, has 470 employees who 
comfortably work in the three-story 203-meter long by 16-meter wide building, with natural lighting and 
thermal comfort provided by an impressive architectural design. The site, built on a 5.8-hectare property, 
also includes the plant pathology, wood quality and biotechnology laboratories, which the company 
invested US$32 million.

Innovation is also present in the Carlos Douglas nursery, which is challenged by climate conditions 
to produce 40 million seedlings of pine and eucalyptus annually. The space includes work that is done 
manually to select clones, as well as automated machinery to select and replant seedlings. 

The site also reflects the work conducted by the laboratories, where it was possible to see an endangered 
plant called Toromiro, that’s being reproduced there. 

Press tour to CMPC Chile

O Papel — CMPC is creating a forest development 
fund. Does the company intend to expand its areas?

Francisco Ruiz-Tagle – The company intends to expand its 
forest base, as this is a necessary condition for future projects, 
since the wood from CMPC’s forests today is consumed by the 
mill. With the opinion from the Office of the Federal Attorney 
General (AGU) regarding the land purchase restriction for 
foreigners, one of the options we have is to find interested 
partners, creating an investment fund, but this is still in the 
beginning. CMPC has 324 thousand hectares in Rio Grande 
do Sul of which 136 thousand hectares are preserved areas.

O Papel — The company is very concerned and 
engaged with sustainable development. What can 
you tell us about energy? 

Francisco Ruiz-Tagle – CMPC currently produces a total 
of 79% of renewable energy, with biomass being the main 
source. 100% of the electricity necessary to produce pulp is 
generated internally, that is, 81.3% of its consumption. 

Mauricio Harger – In Guaíba, we are 83% energy self-
sufficient and we export 6% of the overall total which is 1.5 GWh 
of energy. Additionally, we are one of the only pulp companies 
in the country to adopt the tertiary system for waste treatment. 
We recycle 99.7% of solid waste, which corresponds to 50,000 
tons per month and is transformed into fertilizer.     n



14  Revista O Papel  •  Agosto/August  2019

COLUNA PERSPECTIVA 
FI

SH
ER

 IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios para a América Latina, Fisher International
E-mail: mcollares@fisheri.com

POR MARCELLO COLLARES

Figura 1

Figura 2

REDUÇÃO DO PREÇO DO GÁS NATURAL NO BRASIL 
E O IMPACTO NA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE

O Governo Federal brasileiro, entre outras declarações, 
anunciou que trabalhará para reduzir os preços locais do gás na-
tural em 50%. Isso corrigirá algumas anomalias históricas. Mas, 
até que ponto, a indústria de papel e celulose poderá ser afetada?

Como podemos ver na Figura 1, o consumo de gás natural 
pode variar amplamente para um mesmo tipo de papel. O bene-
fício potencial, no entanto, depende de decisões de investimen-
to em infraestrutura feitas há anos. Se uma empresa alterou ou 
não a fonte de combustível de petróleo para gás, isso afetará sua 
capacidade de se beneficiar dessas reduções de preço.

Curiosamente, se sobrepusermos a Curva de Custo Caixa 
dessas fábricas (Figura 2) com a Curva de Custo de Energia das 
mesmas (Figura 3), veremos uma forte correlação entre custos 
e energia (Figura 4).

Essa grande diferença em consumo significa que a nova po-
lítica de gás natural no Brasil trará mudanças significativas na 
competitividade de algumas empresas. Ainda melhor (ou pior, 
dependendo da sua situação) – pode trazer fábricas que estão 
com problemas hoje de volta a um padrão competitivo.

Neste artigo, por uma questão de simplicidade, considera-
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Figura 3

Figura 5

Figura 4

remos que a redução de 50% do custo de gás proposto trará 
também uma redução de 30% no custo de eletricidade. Isso 
porque os preços da energia e dos combustíveis estão inti-
mamente relacionados, assim como os preços de madeira 
hardwood e softwood. (Mais detalhes podem ser solicitados à 
Fisher pelo e-mail do autor deste artigo).

No nosso exemplo, usando o simulador proprietário 
“What-If ” da Fisher, podemos ver que um produtor pequeno 
de containerboard (Produtor A) terá uma economia anual 
de US$ 7,6 milhões, enquanto seu maior concorrente (Pro-
dutor B) desfrutará de apenas US$ 3,6 milhões (Figura 5). 
Isso significa um impacto de US$ 44/tonelada para o menor 

produtor, melhorando seu custo caixa em 12% sem qualquer 
investimento. Cara de sorte!

As políticas podem alterar significativamente o cenário com-
petitivo com o toque de uma caneta. Portanto, não basta você 
saber como está posicionado hoje e como suas ações afetarão 
sua competitividade. Concorrentes e reguladores também po-
dem afetar seu futuro, independente do que você faça. E, como 
o mundo está cada vez mais global, esses impactos externos po-
dem vir de mercados nos quais você nem participa (pense pape-
lão ondulado na China). Esperamos que nós, da Fisher, possa-
mos ajudá-lo a prever como o mercado e o cenário competitivo 
podem mudar e como isso afetará você e sua empresa.   n
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NATURAL GAS PRICES REDUCTION IN BRAZIL AND 
ITS IMPACT ON THE PULP AND PAPER INDUSTRY

The Brazilian Federal Government, among other statements, 
announced it will work to reduce local natural gas prices by 
50%. This will correct some historical anomalies, but how deep 
could the pulp and paper industry be affected?

As we can see in Figure 1, natural gas usage can vary widely 
between the same paper grade. The potential benefit, however, 
is contingent upon prior infrastructure investment decisions 
made years ago. Whether or not a company shifted its fuel 

source from oil to gas will impact its ability to benefit from these 
price reductions.

Interestingly, if we overlap the Total Cash Cost Curve of 
those mills (Figure 2) with their Energy Cost Curve (Figure 3), 
we will see a strong cost versus energy correlation (Figure 4).

The big differences in consumption mean that the new 
natural gas policy in Brazil will make significant changes to 
the competitiveness of some companies. Even better (or worse, 

VP Business Development, Latin America, Fisher International
E-mail: mcollares@fisheri.com

BY MARCELLO COLLARES

Figure 1

Figure 2
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Figure 3

Figure 5

Figure 4

depending on who you are) – it can bring back competitiveness 
to mills that are in trouble today.

In this article, for the sake of simplicity, we will consider that 
the proposed 50% gas cost reduction will also bring an electricity 
cost reduction of 30%. After all, energy and fuel prices are as 
linked to each other as hardwood and softwood prices are (ask 
Fisher for details). 

In this example, using Fisher’s proprietary What-If 
simulator, we can see that a small size containerboard 
producer (Producer A) will enjoy annual savings of USD 7.6 
million, while its bigger competitor (Producer B) will enjoy 
only USD 3.6 million (Figure 5).

This means an impact of USD 44/ton for the smallest producer, 
improving its cash cost by 12% without any investment. Lucky guy!

Policies can greatly change the competitive landscape with 
the stroke of a pen. So, it’s not enough just to know how you 
are positioned today and how your actions will affect your 
competitiveness. Competitors and regulators can also affect 
your future, regardless of what you do. And, as the world is 
increasingly global, those external impacts can come from 
markets in which you don’t even participate (think OCC in 
China). We hope that we at Fisher can help you foresee how 
your market and competitive landscape may change and how it 
will affect you and your business.            n
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POR MARINA FALEIROS* E DAYANNE SOUSA**

PAPÉIS PARA IMPRIMIR E ESCREVER
BRASIL

A pesquisa de preços mais recente da Fastmarkets 
RISI no mercado de papéis de imprimir e escrever 
no Brasil mostrou preços em queda de cuchê 

importado em folhas.
Ao final do segundo trimestre de 2019, os preços pra-

ticados no País estavam em media 9,4% mais baixos em 
comparação com o mesmo período do ano anterior. 

Demanda
Uma fraca atividade no setor gráfico afetou os volumes 

de importação de papel cuchê no Brasil. A indústria gráfica 
tem reportado capacidade ociosa, o que ocorre sobretudo 
entre aquelas empresas com foco no mercado publicitário. 

O mercado de papel cuchê no Brasil também tem sofrido 
modificações em razão de um crescente número de ofertas 
de papéis de gramatura mais baixa no mercado por parte de 
produtores locais. Com o mercado gráfico dedicado a bus-
car ganhos de produtividade, a indústria está fortalecendo as 
vendas de papéis com gramaturas entre 70-80 g/m². Como 
importadores tendem a manter foco em papéis de gramatu-

ras mais elevadas, as novas ofertas têm potencial para afetar 
negativamente as vendas de cuchê importado no país. 

Câmbio
Durante o segundo trimestre de 2019, os volumes de pa-

péis importados no Brasil também foram afetados por uma 
intense volatilidade nas taxas de câmbio. Essa volatilidade 
em excesso tende a dificultar o planejamento orçamentário 
dos compradores.  De acordo com participantes do mercado, 
encomendas foram adiadas porque os compradores preferiram 
aguardar um cenário de maior estabilidade e previsibilidade. 
Esse impacto afetou os volumes da indústria, sobretudo du-
rante a primeira metade de maio, período em que a taxa de 
câmbio Dólar-Real atingiu um pico de R$ 4.10. 

Competição
Ao final do segundo trimestre, compradores e vendedores 

também notaram um cenário mais desafiador de competição 
com a produção doméstica de cuchê. 

Os preços de cuchê doméstico também começaram a cair, 

Os preços de cuchê importado no Brasil sofreram queda de 9,4%  
no segundo trimestre de 2019 ante o mesmo período de 2018

Papel cuchê, importado, folhas, 90g/m² (Dólares/tonelada)

Papel cuchê importadono Brasil
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levando distribuidores que tinham estoques acumulados de 
cuchê importado a adiarem novos pedidos. 

Expectativa
A retomada do crescimento dos volumes de importação 

no Brasil deve ser determinada pelo desenrolar de aconte-
cimentos econômicos. 

Participantes do mercado esperam que a atividade econô-
mica no País se intensifique no segundo semestre, como con-
sequência da potencial aprovação da reforma da previdência 
pelo Congresso. 

Se tais expectativas forem confirmadas, eles acreditam que 
pode ocorrer uma redução de capacidade ocisosa no parque 
gráfico, provocando assim uma maior demanda por papel.  n

Na América Latina, a Fastmarkets RISI publica preços para a indústira de base florestal 
incluindo celulose de fibra curta branqueada, papelcartão, papel para embalagem, papéis 
gráficos e aparas. Para mais informações sobre estas pesquisas e nossas metodologias, 
acesse www.risi.com. Para falar com as autoras desta pesquisa de preços, escreva para 
mfaleiros@fastmarkets.com e dsousa@fastmarkets.com

Autoras:
*Marina Faleiros, Gerente Editorial, América Latina. Possui mais de 14 anos de experiência no setor de papel e celulose, tendo 
iniciado sua carreira na ABTCP. Também trabalhou para os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo. Possui MBA em mercados 
de capitais pela B3.

**Dayanne Sousa, repórter de preços, América Latina. Dayanne é graduada em jornalismo pela USP e atualmente  
está fazendo uma segunda graduação na mesma entidade, desta vez em Administração. Antes de trabalhar na Fastmarkets, foi 
repórter da broadcast da Agência Estado por seis anos. Também possui MBA pela B3.
 
Para falar com as autoras desta pesquisa de preços, escreva para mfaleiros@fastmarkets.com e  dsousa@fastmarkets.com

Indispensável para sua empresa  alavancar resultados 

e fortalecer sua imagem no mercado. 

Para assinar ou anunciar:

(11) 3874-2733/2708/2714

relacionamento@abtcp.org.br

Siga-nos
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POR MARINA FALEIROS* E DAYANNE SOUSA**

PRINTING & WRITING PAPERS
BRAZIL

Fastmarkets RISI’s last survey of the printing and 
writing papers market in Brazil showed declining 
prices for imported Coated Woodfree (CWF) in 

sheets. By the end of the second quarter of 2019, average 
prices were 9.4% lower in comparison to the same period in 
the previous year.

Demand
Slow activity in the printing industry has affected volumes 

for imported CWF in Brazil. Idle capacity in printing is a reality 
especially among companies focused on the advertising market. 

The CWF market is also changing due to an increasing 
number of offers of lower basis weight products by domestic 
producers. With printers looking for ways to gain productivity, 
the local industry is strengthening sales of paper with basis 
weights between 70-80 g/m². As importers tend to focus on 

higher basis weights, these new offers have the potential to 
hurt sales of imported CWF in the country.

Exchange rates
During the second quarter of 2019, import volumes were 

also negatively affected by intense volatility in exchange rates, 
as buyers had difficulties planning their budgets. According 
to market participants, orders were delayed for this reason as 
buyers have chosen to wait for a more stable market scenario, 
impacting industry volumes especially during the first half of 
May, when the Dollar-to-Real rate peaked at Real 4.10. 

Competition
By the end of the second quarter, sellers and buyers of 

imported CWF also noticed more aggressive competition 
from local mills. As prices for domestic CWF started to 

By the end of the second quarter of 2019,  
prices of imported CWF in Brazil decreased 9.4% YOY

Coated Woodfree, Imported, Sheets, 90g,  Brazil (USD/Tonne)

Brazil Imported CWF Prices (quarterly average)
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drop, distributors that had built inventories of the imported 
grade cut orders.

Expectations
Future economic developments in Brazil can determine if 

volumes will resume growth. 

Market participants expect that economic activity can 
become more intense in the second semester, following the 
potential approval of the social security reform in Congress.  

If such expectations come true, they believe a reduction of 
idle capacity in the printing industry could lead to increasing 
demand for paper. 

In Latin America, Fastmarkets RISI publishes price assessments for the forest products 
industry including BEK pulp, boxboard, containerboard, graphic papers, and recovered 
paper. For more information on these and all our price assessments as well we our price 
methodology, visit www.risi.com. To contact the authors of this price profile, write to 
mfaleiros@fastmarkets.com and dsousa@fastmarkets.com.

Authors:
*Marina Faleiros, Managing Editor, Fastmarkets Latin America, has over 14 years of experience in the pulp and paper market. She 
began her career as a reporter at ABTCP and also worked for the Brazilian dailies O Estado de S. Paulo and Folha de S. Paulo. She 
holds an MBA in capital markets from B3

**Dayanne Sousa, Price Reporter, Fastmarkets Latin America, graduated in Journalism from the University of São Paulo (USP) and 
is currently pursuing a second degree in Business Administration at the same university. She worked as a reporter for Agência 
Estado broadcast agency for six years prior to joining Fastmarkets. She also holds an MBA from B3.

To contact the authors of this price profile, please write to: mfaleiros@fastmarkets.com or dsousa@fastmarkets.com

Fabricar papel não prejudica 
matas  nativas. No Brasil, 
100% do papel fabricado 

vem de árvores plantadas  
para esse fim2.

Todos os dias, no Brasil, são 
plantados o  equivalente a 

cerca de 500 novos campos 
de futebol de florestas para 

a produção de papel e 
outros produtos2.

O Brasil tem 7,8 milhões de 
hectares de  florestas plantadas. 

As indústrias que usam essas 
árvores conservam outros
5,6 milhões de hectares 

de matas nativas2.

O papel é sustentável, 
reciclável, biodegradável. 
No Brasil se recicla 67% 

do papel consumido1.

Acesse www.twosides.org.br e descubra 
porque imprimir é sustentável!

1ANAP, 2018 - 2IBÁ, 2018

Você sabia...

Há ótimas razões para
você #AmarPapel

Descubra mais em
twosides.org.br
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Diretor da Anguti Estatística
E-mail: pedrovb@anguti.com.br
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O mês de maio deste ano não serve como referência 
para nossas estatísticas, pois na base de compara-
ção, maio de 2018, tivemos a ocorrência da greve 
dos caminhoneiros que paralisou o país derruban-

do a produção e o consumo interno. De qualquer forma, quan-
do a comparação é feita com o mês anterior, abril de 2019, os 
resultados ficam no campo positivo. 

A produção total em maio último foi de 116,5 mil toneladas, 
o que, em volume, significa 1,3% a mais do que a verificada em 

POR PEDRO VILAS BOAS 

abril deste ano. O resultado consolida a recuperação do setor 
que, no acumulado dos cinco primeiros meses de 2019, está 
crescendo 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Interessante observar que, por tipos, apenas as toalhas de 
mão ficaram no campo negativo no intervalo analisado. De for-
ma geral os resultados foram bons, mas insuficientes para absor-
ver o atual excesso de capacidade que vai crescer mais um pouco 
com, como já registramos, as modernizações já contratadas da 
MP4 da Santher e da MP3 da Cipel.

 INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE

PRODUÇÃO E VENDAS AO MERCADO DOMÉSTICOS DOS PRINCIPAIS TIPOS DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS

Produto 2018
Maio Acumulado no ano

2018 2019 var.% 2018 2019 var.%

Papel higiênico  1.012,6  77,9  90,0 15,5%  398,6  419,6 5,3%
Toalha de mão  208,7  16,7  14,7 -12,1%  92,3  85,3 -7,7%

Toalha multiúso  85,6  6,6  7,1 8,1%  34,3  32,4 -5,3%
Guardanapos  40,4  3,0  4,5 49,3%  15,9  21,1 32,7%

Lenços  2,1  0,1  0,3 261,4%  0,7  2,0 183,1%

Total   1.349,4   104,3  116,5 11,8%  541,8  560,4 3,4%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 T

Produto 2018
Maio Acumulado no ano

2018 2019 var.% 2018 2019 var.%
Papel higiênico  1.010,7  71,4  92,0 28,8%  392,0  415,6 6,0%
Toalha de mão  210,3  14,9  14,6 -2,2%  90,4  83,4 -7,7%

Toalha multiúso  78,9  5,1  6,3 21,7%  30,4  30,1 -0,9%
Guardanapos  43,5  3,1  4,8 52,7%  17,3  21,8 26,4%

Lenços  2,0  0,1  0,2 255,9%  0,6  1,6 167,6%

Total   1.345,4   94,7  117,9 24,5%  530,6  552,6 4,1%
Fonte: Anguti Estatística
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 INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE

38,6%	

36,2%	

15,2%	

5,8%	 3,8%	 0,4%	

Nas vendas ao mercado doméstico os resultados de maio 
deste ano foram ainda melhores com o volume de 117,9 mil to-
neladas produzidas, crescendo 24,5% em relação a maio de 2018 
e 4,9% em relação ao mês anterior.

Os papéis higiênicos de folha simples estão consolidando 
a sua recuperação na composição da produção e, com o re-
sultado de maio passado que mostrou um excelente desem-
penho para o papel higiênico folha simples da alta qualidade, 
a participação do produto na produção total do segmento 
atingiu o percentual de 38,6% contra 36,2% dos papéis higiêni-
cos de folha dupla. 

Na verdade, o produto que vem perdendo participação na 
produção do setor é a toalha de mão que, dependente do mer-
cado institucional, enfrenta maior crise e vê sua produção nos 
primeiros cinco meses do ano sofrer uma redução de 7,7%.

MATÉRIAS-PRIMAS
A celulose continua vivendo momentos difíceis. Na Europa 

perdeu o patamar de US$900, encerrando o mês de junho deste 
ano cotada a US$896 a tonelada e, na China, iniciou o mês co-
tada a US$532, ameaçando perder o piso de US$500 a tonelada 
voltando aos níveis de preços de 2016, o que é bem provável, pois 
os estoques nos portos chineses estão próximos de 2,4 milhões de 
toneladas, o que é quase três vezes mais do que a média histórica. 

Com o valor do dólar estável, parece inevitável que a maté-
ria-prima virgem perca valor no mercado interno nos próximos 
meses. Em junho passado, a celulose foi comercializada por, em 
média, R$2.870,14 a tonelada fob sem impostos, com uma que-
da de 1% em relação ao mês de maio deste ano.

As aparas brancas continuaram em queda no mês de ju-

nho de 2019, mas alguns fabricantes relataram que aumen-
tou a dificuldade em receber o material, o que pode indicar 
que a matéria-prima reciclada está encontrando seu piso e 
isso é muito provável, pois, mesmo com o menor valor da 
celulose, a geração de aparas brancas está fraca e sua oferta 
tende a diminuir. 

Ainda em junho deste ano observamos os seguintes valores 
médios: branca I, R$2.077,78 (-0,6%); branca II, R$1.033,33 
(-0,6%); branca III, (-2,7%) e branca IV, R$732,63 (-4,9%), 
sempre preços por tonelada FOB depósito, sem impostos e 
30 dias de prazo. 

O papel maculatura continua com preços estáveis. Em junho 
deste ano as vendas foram realizadas por, em média, R$2.495,25 
a tonelada com 18% de ICMS e 45 dias de prazo. As aparas de 
papelão ondulado, matéria-prima do papel maculatura, tam-
bém estão com preços estáveis, o que deve garantir tranquilida-
de no mercado de papel maculatura mesmo quando considera-
mos que, historicamente, o segundo semestre do ano apresenta 
recuperação nos preços das aparas marrons.

Os produtores de celulose estão fazendo movimentos 
em busca de uma melhora nos preços do material, porém, é 
provável que isso ainda demore algum tempo e, seria muito 
importante, que as fábricas de tissue aproveitassem o atual 
momento de queda nos preços das matérias-primas para re-
cuperarem um pouco das margens operacionais que veem 
debilitadas há muitos anos.

As previsões para a taxa de câmbio permanecem cons-
tantes até o final de 2020, permitindo esperar que nenhu-
ma surpresa aconteça com os preços da celulose também no 
mercado interno.

Fonte: Anguti Estatística

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS ACUMULADA ATÉ MAIO  DE 2019
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Na verdade, apenas as toalhas multiuso apresentaram uma 
redução significativa de 5,5% em seus preços, lembrando que 
este tipo de papel está com seus fabricantes envolvidos em 
uma grande disputa por market share.

SUPERMERCADOS 
No principal canal de comercialização que são os supermer-

cados, o faturamento continua subindo acima da inflação. Nos 
cinco primeiros meses do ano, o valor real das vendas está 2,4% 
superior às do mesmo período de 2018.

PREÇOS MÉDIOS DOS PRINCIPAIS TIPOS DE PAPEL DE FINS SANITÁRIOS, OBSERVADOS  
EM SUPERMERCADOS SELECIONADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

PAPEL TOALHA MULTIÚSO

PAPEL HIGIÊNICO - FARDO DE 64 ROLOS COM 30 METROS

PAPEL TOALHA DE MÃO - PACOTES DE 1000 FLS DE 23 X 21 CM.*

Fonte: Anguti Estatística            Obs.: Preços de gôndola de 16 supermercados no Est. de S. Paulo

Fonte: Anguti Estatística            Obs.: Preços de gôndola de 16 supermercados no Est. de S. Paulo

Fonte: Anguti Estatística    Preços pesquisados em 19 atacadistas.        * Produtos em medidas diferente tem seu preço ajustado para a medida do quadro

Característica março abril maio maio/abr.
Folha Simples de boa qualidade R$ 33,30 R$ 33,07 R$ 33,17 0,3%
Folha simples de alta qualidade R$ 45,04 R$ 44,99 R$ 45,75 1,7%

Folha dupla R$ 77,86 R$ 80,08 R$ 81,38 1,6%

Característica março abril maio maio/abr.

Fardos de 12x2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm

R$ 50,54 R$ 52,09 R$ 49,22 -5,5%

Característica março abril maio maio/abr.
Natural R$ 8,45 R$ 8,55 R$ 8,50 -0,6%
Branca R$ 10,58 R$ 10,82 R$ 10,92 0,9%

Extra Branca R$ 13,57 R$ 13,72 R$ 14,06 2,5%
100% celulose R$ 21,30 R$ 21,93 R$ 21,88 -0,2%

PREÇOS DE PAPEL
Os preços do papel higiênico praticado nas gôndolas dos super-

mercados pesquisados pela Anguti mostraram tendência igual em 
maio de 2019, com três marcas apresentando aumento e três mar-
cas, redução de preços, tanto para os papéis de folha simples quanto 
os de folha dupla, onde as quedas foram percentualmente maiores.

Os preços médios das principais categorias de papéis tissue 
mostraram-se favoráveis para os papéis higiênicos, com alta re-
gistrada para todos os papéis de folha simples e múltiplas, no 
comparativo entre maio 2019 contra abril do mesmo ano.

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca abril maio
mês/mês 
anterior

 - Fofinho 35,74 35,04 -2,0%

 - Paloma 37,17 36,71 -1,2%

 - Personal 53,14 53,13 0,0%

 - Primavera 51,64 52,49 1,6%

 - Mili* 74,33 78,71 5,9%

 - Sublime 41,92 41,48 -1,0%

Marca abril maio
mês/mês 
anterior

 - Elite 73,23 74,46 1,7%

 - Duetto 72,25 71,74 -0,7%

 - Mirafiori 91,82 82,81 -9,8%

 - Neve 82,35 85,86 4,3%

 - Personal 77,66 83,26 7,2%

 - Sublime 84,82 71,71 -15,5%

PREÇOS MÉDIO DE PAPEL HIGIÊNICO EM SUPERMERCADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FARDOS DE 64 ROLOS DE 30 METROS
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 INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE

O volume de vendas nos supermercados que havia apresen-
tado um crescimento de 2,3% em abril 2019 com relação a igual 
mês de 2018 voltou a cair em maio deste ano, quando encon-
tramos uma redução percentual de 1,0% em relação ao mesmo 
mês de 2018. Como consolo, quando a comparação é feita com 
relação ao mês de maio de 2017, o crescimento foi de 7,3%

As previsões econômicas divulgadas no Boletim Focus do 
Banco Central permanecem em deterioração e, mostravam ao 
final de julho, uma expectativa de crescimento no PIB de ape-
nas 0,82%. Resta-nos esperar que a reforma da previdência e, 
agora, a liberação do FGTS, inverta as expectativas do setor de 
papéis tissue até o final do ano.            n

-14,7%	

-8,4%	
-7,1%	

-5,9%	

-3,2%	

-1,0%	 -0,3%	

0,4%	 0,6%	
1,3%	

2,1%	
2,6%	

11,0%	

-16,0%	

-11,0%	

-6,0%	

-1,0%	

4,0%	

9,0%	

14,0%	

DF	 PE	 GO	 CE	 SP	 Brasil	 RJ	 MG	 RS	 BA	 PR	 ES	 SC	

maio	19/18		

A Anguti Estatística elabora relatórios mensais para você acompanhar os mercados de aparas 
de papel, papéis de embalagem e papéis de fins sanitários. Conheça e assine nossos relatórios 
mensais com dados mais detalhados em: www.anguti.com.br 
Tel.: 11 2864-7437

Período Valor Nominal Valor Real

maio19/abr.19 -1,33% -1,46%

maio19/maio18 7,86% 2,92%

2019 / 2018 ytd 7,03% 2,39%

EVOLUÇÃO DO VALOR DAS VENDAS EM SUPERMERCADOS

Fonte: ABRAS

Fonte: IBGE

DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS
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EVOLUÇÃO DOS EMPREGOS NO 
BRASIL E NO SETOR FLORESTAL

N este artigo, a CONSUFOR apresenta um retrato da 
evolução de empregos formais no Brasil, consideran-
do os resultados da economia nacional em compara-

ção com o desempenho do setor florestal.
Para fins da presente análise, o setor florestal contemplou 

as indústrias de móveis, de papel, de celulose, madeira serra-
da, painéis de madeira, serviços de produção florestal para flo-
restas plantadas e para manejo sustentado de florestas nativas, 
serviços de apoio a produção florestal e produção de ferro gusa, 
contribuindo de forma importante na geração de novos postos 
de trabalho no Brasil. O setor florestal alcançou um estoque de 
577,3 mil empregos com carteira assinada em junho de 2019, 
contra um estoque de cerca de 47,4 milhões de trabalhos for-
mais no Brasil. Assim, o setor representa hoje 1,2% de todos os 
empregos formais no País. 

Passados seis meses de 2019, o que se vê hoje é um cenário de 
economia estagnada. Os dados macroeconômicos oficiais mos-

tram sinais de pequena retomada de crescimento econômico, 
embora a situação do país ainda seja bastante preocupante. A 
taxa de desemprego não saiu da casa dos 12%, porém, pela pri-
meira vez esse ano, o número de desempregados ficou abaixo 
dos 13 milhões. 

Como pode ser observado na Figura 1, todos os setores da 
economia sofreram consequências da crise que se instalou no 
País desde 2008, com agravamento a partir de 2012/2013. O nú-
mero de empregos apresentou uma queda drástica entre 2015 e 
2016, fazendo com que, no setor florestal, o estoque atual de tra-
balhadores praticamente tenha voltado ao patamar de dez anos 
atrás. No cenário nacional, percebe-se que a recuperação vem 
ocorrendo, porém em ritmo lento.

Na Figura 2 observa-se que tanto na evolução em 12 meses 
quanto na evolução trimestral o desempenho agregado do Bra-
sil foi superior ao do setor florestal. Analisando trimestralmen-
te, inclusive, o setor florestal mostrou uma regressão no estoque 

Diretor de Consultoria da CONSUFOR  
E-mail: mfunchal@consufor.com

POR MARCIO FUNCHAL

Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base nos dados do Ministério da Economia
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Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base nos dados do Ministério da Economia

Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base nos dados do Ministério da Economia

de empregos, causada principalmente pelas indústrias de papel, 
móveis e painéis, as quais tiveram a maior redução no estoque 
de postos de trabalho no período.

A Figura 3 mostra que em junho de 2019 houve a criação 
de aproximadamente 49 mil novos empregos formais no Brasil, 
sendo que o setor de serviços foi o que mais abriu postos de tra-
balho, enquanto a indústria registrou o maior número de cortes. 
O saldo positivo é a diferença entre as admissões (cerca de 1,25 
milhão) e os desligamentos (quase 1,20 milhão) no mês.

Olhando com mais atenção para o setor florestal (ver Figura 
4), nos primeiros seis meses do ano, Santa Catarina se desta-
cou positivamente com a maior criação de vagas de emprego 
(quase 2,6 mil). Por outro lado, o Maranhão se destacou ne-
gativamente como estado que mais destruiu vagas no período 
(cerca de 1,1 mil vagas). Na mesma Figura estão os setores com 

maior e menor saldo de postos de trabalho no período de ja-
neiro a junho deste ano. A indústria de madeira serrada apre-
sentou o maior saldo positivo (805 novas vagas), enquanto que 
a indústria de papel vem demitindo mais do que contratando, 
gerando um saldo negativo no período (quase 500 postos de 
trabalho encerrados). 

Ainda no setor florestal, os estados de São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina correspondem por mais da metade do estoque 
de empregos formais, como pode ser observado na Figura 5. 
Na mesma Figura, vê-se que as indústrias de móveis e papel se 
destacam com quase 60% do estoque atual de empregos do setor 
florestal. A indústria de celulose não é um dos destaques entre 
os segmentos que mais contratam, porém, no mês de junho de 
2019 seu estoque correspondia a cerca de 3% do total do setor. 

Considerando que poucas mudanças devem acontecer nos 
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Figura 2 – Evolução do estoque de empregos no Brasil comparado com o setor florestal

Figura 3 – Saldo de empregos por setor no Brasil – junho de 2019
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Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base nos dados do Ministério da Economia

Figura 5 – Estoque de empregos do setor florestal – junho de 2019

Por Estado Por Segmento

A CONSUFOR é uma empresa de consultoria em negócios e estratégias, especializada nos setores da indústria 
da madeira, papel e celulose, bioenergia, siderúrgico, floresta e agronegócio. 
Para atender às necessidades do mercado, a CONSUFOR desenvolve serviços de consultoria e pesquisa focando 
em quatro áreas: Inteligência de Mercado, Engenharia de Negócios, Gestão Empresarial, Fusões e Aquisições.

próximos meses, espera-se que ocorra um crescimento modesto 
nas contratações, mantendo-se o cenário atual. Porém, deve-se 
lembrar que o segundo semestre é normalmente afetado por 

Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base nos dados do Ministério da Economia

Figura 4 – Saldo de empregos do setor florestal – primeiro semestre de 2019

Por Estado Por Segmento
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períodos de sazonalidade devido a contratações temporárias de 
fim de ano, o que contribui para índices maiores de empregos 
em determinados meses.                n
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ESTATÍSTICAS DO SETOR DE BASE FLORESTAL – AGOSTO/2019 
FOREST BASE SECTOR STATISTICS – AUGUST/2019

Fonte: Banco de Dados da CONSUFOR / Source: CONSUFOR database

Fonte: Banco de Dados da CONSUFOR / Source: CONSUFOR database

Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base no IBGE / Source: CONSUFOR calculations based on IBGE database
OBS.: Todas as séries apresentam evolução de PREÇOS NOMINAIS. / NOTE: All series present evolution in NOMINAL PRICES.
OBS.: Todas as séries apresentam evolução de PREÇOS NOMINAIS / NOTE: All series present evolution of NOMINAL PRICES

Figura 1.  Evolução de preços médios nacionais de Pínus em pé / Figure 1. Stumpage Pine Average Price Evolution – Brazil       

 Valores Nominais / Nominal Values (Base Dez/2017 = 100) Evolução Nominal / Nominal Evolution (%)

 Valores Nominais / Nominal Values (Base Jan/2015 = 100) Evolução Nominal / Nominal Evolution (%)

 Valores Nominais / Nominal Values (Base Dez/2017 = 100) Evolução Nominal / Nominal Evolution (%)

Figura 2.  Evolução de preços médios nacionais de Eucalipto em pé / Figure 2.  Stumpage Eucalyptus Average Price Evolution – Brazil

Figura 3. Evolução de preços médios da indústria nacional  / Figure 3. Industry Average Price Evolution – Brazil 
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ESTATÍSTICAS DO SETOR DE BASE FLORESTAL – AGOSTO/2019 
FOREST BASE SECTOR STATISTICS – AUGUST/2019

Figura 4. Evolução de Preços Nacionais Médios Setoriais / Figure 4. National Average Price Evolution – Brazil, per Sector

Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base no IBGE / Source: CONSUFOR calculations based on IBGE database

Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base no Banco Mundial / Source: CONSUFOR calculations based on World Bank database

Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base no Banco Mundial / Source: CONSUFOR calculations based on World Bank database
OBS.: Todas as séries apresentam evolução de PREÇOS NOMINAIS. / NOTE: All series present evolution in NOMINAL PRICES.

Figura 5. Evolução de Preços Médios Internacionais de Insumos / Figure 5. International Average Price Evolution – Production Inputs

Figura 6. Evolução de Preços Médios Internacionais de Commodities / Figure 6. International Average Price Evolution – Commodities
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INDICADORES DE PAPELÃO ONDULADO CORRUGATED BOARD INDICATORS 

Expedição de Papelão Ondulado nos meses de junho (2005 a 2019)
Corrugated board shipments in the months of June (2005 – 2019)

Total shipments in tons Interannual variation (%)

Em junho de 2019, a expedição de caixas, acessórios e chapas 
de papelão ondulado foi de 276.140 toneladas, valor 14,9% infe-
rior ao de junho do ano passado, segundo apuração do Boletim 
Estatístico Mensal da Associação Brasileira do Papelão Ondu-
lado (ABPO). 

Com dois dias úteis a menos do que no ano anterior (24 dias 
úteis em junho/2019 versus 26 dias úteis em junho/2018), a pro-
dução por dia útil caiu 7,8%. A queda está relacionada à compa-
ração com o período base. Em 2018, após a greve dos caminho-
neiros em maio de 2018, houve um forte aumento na expedição 
de papelão ondulado em junho, compensando as perdas geradas 
pela paralisação. 

Em termos trimestrais, com relação ao 2.º trimestre de 2018 
a expedição aumentou 2,84%.

Considerando os dados dessazonalizados, isto é, eliminando 
qualquer influência sazonal entre os meses, a expedição de pa-
pelão ondulado recuou 2,3% em relação ao mês de maio, para 
286.989 toneladas. Este é o menor resultado desde maio de 2018 
(233.265) – deflagração da greve dos caminhoneiros – na série 
histórica dessazonalizada. A expedição por dia útil nos dados 
sazonalmente ajustados foi de 11.957 t/d.u.

Expedição total, em toneladas, dados originais / Change between the 1st quarter of 2019 and 2018

Trimestre de 2018
Quarter in 2018

Trimestre de 2019
Quarter in 2019

Variação entre o 1° trimestre de 2019 e 2018

1Qtr2018 288,868 1Qtr2019 286,554 -0.80%

2Qtr2018 283,901 2Qtr2019 291,966 2.84%

According to the Brazilian Corrugated Board 
Association's (ABPO) Monthly Statistical Bulletin, 
shipments of corrugated board boxes, accessories and sheets 
totaled 276,140 tons in June 2019, 14.9% less than the same 
month in 2018. 

With two less business days than last year (24 versus 26 
in 2018), production per business day fell 7.8%. This drop 
is related to the comparison with the base period. In 2018, 
after the truck drivers' strike in May, corrugated board 
shipments increased significantly in June to offset losses 
caused by the strike. 

In terms of quarters, shipments increased 2.84% in 
relation to the second quarter of 2018.

When considering data free of seasonal effects, that 
is, eliminating any seasonal influence between months, 
corrugated board shipments shrunk 2.3% in relation to 
the month of May, totaling 286,989 tons. This is the worst 
result since May 2018 (233,265 tons) – month when the 
truck drivers' strike occurred – in the historical series free 
of seasonal effects. Shipments per business day for data 
adjusted seasonally was 11,957 t/d.u

 INDICADORES ABPO
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Série Mensal / Monthly series

Expedição total, em toneladas, ajustada sazonalmente / Total shipments in tons, adjusted seasonally

Média Móvel 3 meses / 3-month moving average

Em termos trimestrais, o volume expedido no 2.º trimestre 
registrou queda de 1,8% com relação ao trimestre anterior, nos 
dados ajustados sazonalmente.

Nota: os dados estatísticos da ABPO são elaborados pelo 
IBRE/FGV com análise de Aloisio Campelo Junior, superinten-
dente de Estatísticas Públicas do Instituto.

In terms of quarters, when looking at data adjusted for 
seasonal effects, the volume shipped in the 2nd quarter 
fell 1.8% compared to the previous quarter. 

NOTE: ABPO’s statistical data is prepared by 
IBRE/FGV with analyses by Aloisio Campelo Junior, 
superintendent of the Institute’s Public Statistics.
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VALORES ACUMULADOS NO ANO / YEAR ACCUMULATED VALUES

TONELADAS/METRIC TONS

JUNHO 2018 / JUNE 2018 JUNHO 2019 / JUNE 2019 VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 1.718.306 1.735.560 1,00

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 1.429.216 1.453.131 1,67

Chapas / Sheets 289.090 282.429 -2,30

MIL m² / THOUSAND SQUARE METERS

JUNHO 2018 / JUNE 2018 JUNHO 2019 / JUNE 2019 VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 3.380.364 3.386.190 0,17

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 2.773.658 2.792.422 0,68

Chapas / Sheets 606.707 593.769 -2,13
Até o mês de referência / Until the reference month

TONELADAS / METRIC TONS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

JUNHO 18
JUNE 18

MAIO 19
MAY 19

JUNHO 19
JUNE 19

JUNHO 19 - MAIO 19
JUNE 19 - MAY 19

JUNHO 19 - JUNHO 18
JUNE 19 - JUNE 18

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 324.349 305.932 276.140 -9,74 -14,86

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 271.178 256.475 231.040 -9,92 -14,80

Chapas / Sheets 53.171 49.457 45.100 -8,81 -15,18

CAIXAS, ACESSÓRIOS E CHAPAS DE PAPELÃO ONDULADO / BOXES, ACCESSORIES AND SHEETS OF CORRUGATED BOARD

TONELADAS POR DIA ÚTIL /  
METRIC TONS PER WORKING DAY VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

JUNHO 18
JUNE 18

MAIO 19
MAY 19

JUNHO 19
JUNE 19

JUNHO 19 - MAIO 19
JUNE 19 - MAY 19

JUNHO 19 - JUNHO 18
JUNE 19 - JUNE 18

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 12.475 11.767 11.506 -2,22 -7,77

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 10.430 9.864 9.627 -2,40 -7,70

Chapas / Sheets 2.045 1.903 1.879 -1,25 -8,12

Número de dias úteis  / Number of working days 26 26 24   

EXPEDIÇÃO/SHIPMENTS*

MIL m2 / THOUSAND SQUARE METERS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

JUNHO 18
JUNE 18

MAIO 19
MAY 19

JUNHO 19
JUNE 19

JUNHO 19 - MAIO 19
JUNE 19 - MAY 19

JUNHO 19 - JUNHO 18
JUNE 19 - JUNE 18

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 630.839 590.648 534.147 -9,57 -15,33

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 520.328 487.648 440.319 -9,71 -15,38

Chapas / Sheets 110.511 103.000 93.828 -8,91 -15,10

*Dados revisados / Revised data
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CONSUMO DE PAPEL, PRODUÇÃO BRUTA E MÃO DE OBRA OCUPADA / PAPER CONSUMPTION, GROSS PRODUCTION AND LABOUR

TONELADAS / METRIC TONS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

JUNHO 18
JUNE 18

MAIO 19
MAY 19

JUNHO 19
JUNE 19

JUNHO 19 - MAIO 19
JUNE 19 - MAY 19

JUNHO 19 - JUNHO 18
JUNE 19 - JUNE 18

Consumo de Papel (t)
Paper consumption (metric tons) 347.591 350.031 314.258 -10,22 -9,59

Produção bruta das onduladeiras (t)
Gross production of corrugators (metric tons) 351.717 347.895 312.091 -10,29 -11,27

Produção bruta das onduladeiras (mil m2) 
Gross production of corrugators (thousand m2) 676.144 672.830 601.046 -10,67 -11,11

MÃO DE OBRA / LABOUR VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

JUNHO 18
JUNE 18

MAIO 19
MAY 19

JUNHO 19
JUNE 19

JUNHO 19 - MAIO 19
JUNE 19 - MAY 19

JUNHO 19 - JUNHO 18
JUNE 19 - JUNE 18

Número de empregados / Number of employees 23.422 23.163 23.143 -0,09 -1,19

Produtividade (t/homem) / Productivity (tons/empl.) 15,017 15,020 13,486 -10,21 -10,20

 Distribuição setorial da expedição de caixas e acessórios de papelão ondulado – em % (JUNHO 2019)
Sectorial shipments of boxes and accessories of corrugated board – in % (JUNE 2019)

Calculado com base na expedição em toneladas
Based on shipments in metric tons*Dados revisados / Revised data

Produtos 
farmacêuticos, 
perfumaria e 
cosméticos /

Drugs, perfumes & 
cosmetics

5,81%

Avicultura 
Poultry
5,75%

Horticultura, fruticultura e 
floricultura 

Horticulture, fruits & 
floriculture

6,94%

Químicos e derivados
Chemicals & by-products

9,25%

Produtos alimentícios 
Food products            

44,73%

Demais categorias
Other categories

27,52%



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio.pdf   1   08/08/2019   16:17

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio.pdf   1   08/08/2019   16:17



38  Revista O Papel  • Agosto/August  2019

COLUNA ANAP
CA

RO
L 

CA
RQ

UE
JE

IR
O

INDICADORES DO SETOR DE APARAS

O consumo de aparas registrou um volume de 436 mil to-
neladas em maio de 2019, com um crescimento de 16% 
em relação a maio de 2018 quando, conforme já escre-

vemos no artigo anterior, ocorreu a greve dos caminhoneiros, 
o que impede qualquer inferência estatística quanto ao com-
portamento futuro do mercado de aparas. De qualquer forma, 
quando comparamos com o mês de abril deste ano, verificamos 
um aumento de 5% no consumo de aparas em maio de 2019, o 
que, apesar de efeitos sazonais, confere ao respectivo mês um 
excelente resultado.

No segundo semestre, tradicionalmente, o consumo de apa-
ras, ou de embalagens de papelão ondulado, apresenta aumen-
tos significativos em função das vendas da “black friday” e do 
Natal. E se este crescimento for exponenciado pela aprovação da 
reforma da previdência, poderemos encontrar dificuldades para 
manter o mercado abastecido.

O primeiro evento de impacto econômico do segundo se-
mestre, o dia dos pais, não promete ser muito bom, com as prin-
cipais entidades patronais do comércio prevendo uma redução 
no valor gasto com presentes nesta data.

Apesar do aumento no consumo de aparas em maio deste 
ano, a economia parada pela espera da reforma da previdência 
está se refletindo no mercado que, no caso das aparas marrons, 
estão com preços estáveis já há alguns meses, o que não é padrão 
no segmento.

Em junho 2019, o valor médio da apara de papelão ondulado 
ficou em R$643,51 a tonelada fob depósito com uma pequena 
queda de 0,2% em relação aos valores pagos no mês anterior.

Os aparistas consultados reportaram que estão encontran-
do problemas com o abastecimento, mas não acreditam em 
aumentos de preços nos próximos meses, até porque o mercado 
de caixas de papelão não está forte, e a indústria de papel está 

Presidente Executivo da ANAP 
E-mail: pedrovb@anap.org.br

POR PEDRO VILAS BOAS
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demandando pouco volume de aparas. Esses aparistas consulta-
dos acreditam, contudo, que uma eventual retomada do cresci-
mento brasileiro poderá provocar falta de material.

Os preços da celulose continuam em queda no exterior. Na 

Europa está fechando o mês de junho último cotada a US$990 
a tonelada e, na China, está sendo vendida abaixo dos US$600 
a tonelada. Entretanto, no mercado externo, os preços estão 
estáveis por volta de R$2.900,00 a tonelada fob fábrica. 

Evolução de preços de aparas brancas
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Apesar dos esforços dos fabricantes de celulose fibra cur-
ta em diminuírem os estoques recordes, nos portos e nos 
consumidores internacionais, com o real estável em relação 
ao dólar, quedas de preços da matéria-prima virgem serão 
inevitáveis.

Os preços das aparas brancas estão reduzindo a velocidade 
de queda que vínhamos observando e, em relação à apara bran-
ca de 1ª, alguns consumidores já estão informando dificuldades 
em encontrar o material que, como já dissemos aqui algumas 
vezes, está cada vez mais escasso. Se a indústria de papéis sani-
tários conseguir se recuperar, muito provavelmente veremos o 
fim do ciclo de baixa das aparas brancas, mesmo com o menor 
valor da celulose.

O desempenho do comércio varejista no acumulado dos 5 
primeiros meses do ano, mostrou-se positivo em 0,7% na mé-
dia brasileira com, entre os 10 segmentos acompanhados pelo 
IBGE, 4 apresentando crescimento, 4 segmentos com pior de-
sempenho do que em 2018 e 2 com o mesmo nível de vendas 
do ano passado.

O nosso segmento: livros, jornais, revistas e papelaria conti-
nua perdendo quase 30% do seu volume de vendas no acumula-
do dos 5 primeiros meses do ano.

Entre os 27 Estados brasileiros prevaleceu o resultado po-
sitivo no volume de vendas do comércio varejista, que foi ob-
servado em 16 das 27 unidades federativas, enquanto 10 estão 
no campo negativo e apenas uma, o Distrito Federal, apresenta 
volume de vendas no varejo, nos primeiros 5 meses de 2019, 
igual ao observado em 2018.

Desempenho do comércio brasileiro por ramos de atividade
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A Anguti Estatística elabora relatórios mensais para você acompanhar os mercados 
de aparas de papel, papéis de embalagem e papéis de fins sanitários. Conheça e  
assine nossos relatórios mensais com dados mais detalhados em: www.anguti.com.br 
Tel.: 11 2864-7437

Saldo (Exp.-Imp.) Exportação Importação

2018 2019 2018 2019 Var. 2018 2019 Var.

jan. 1.511    1.248    3.746    2.119    -43,4% 2.234    871       -61,0%
fev. 2.514    816       3.716    2.037    -45,2% 1.201    1.221    1,6%
mar. 3.709    222       4.942    1.644    -66,7% 1.233    1.422    15,3%
abr. 6.113    (1.084)   7.807    1.331    -83,0% 1.694    2.415    42,5%
maio 823       (491)      2.222    1.560    -29,8% 1.399    2.051    46,6%
jun. 1.126    762       3.684    1.405    -61,9% 2.558    643       -74,9%
jul. (2.681)   -        1.522    4.203    

ago. 774       -        3.801    3.027    
set. 2.805    -        4.735    1.930    
out. 515       -        3.039    2.524    
nov. 1.062    -        2.379    1.317    
dez. 1.455    -        3.264    1.809    

No ano 19.726  -        44.856  25.130  
até mês 15.796  1.473    26.116  10.096  -61,3% 10.320  8.623    -16,4%

Fonte: Secex Elaboração: Anguti Estatística

Mês

Comércio exterior de aparas de papel

Fonte: Secex
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Ondulados Brancas Revistas Outros

O mercado internacional de aparas continua fraco e com 
preços em queda, o que vem dificultando as exportações que vi-
nham ocorrendo de forma regular nos últimos anos. Contudo, 
aqui também não temos boas notícias. Após a restrição imposta 
pelo governo chinês para a entrada de aparas em seu território, 
os países vizinhos absorveram parte do material que ia para a 
China, preparando a massa de celulose e exportando a chamada 
celulose reciclada para o mercado chinês.

O problema é que, agora, os governos destes países também 
estão restringindo a entrada de aparas em seus territórios e al-
guns, como a Indonésia, adotando medidas ainda mais restri-
tivas. Recentemente o país proibiu a entrada de material com 
qualquer percentual de impurezas e materiais proibitivos e, in-
viabilizando ainda mais as importações, decretou que o material 
importado será 100% vistoriado.

A queda no valor das aparas no mercado internacional não 
está se refletindo em aumento nas importações por parte das 
fábricas de papel brasileiras até porque as operações logísticas 
compõem parte significativa dos custos. Mas essa possibilidade 
deve ser observada com cautela, pois, considerando os compro-
missos legais da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
importação de volumes significativos poderão impedir o cum-

Fluxo mensal do comércio exterior de aparas de papel

primento das metas de recolhimento de embalagens que as em-
presas tem que cumprir.

Em junho passado foram importadas 643 toneladas de apa-
ras com uma queda de 75% em relação às importações de junho 
do ano passado em percentual próximo da queda verificada nas 
exportações, onde, as 1,4 mil toneladas vendidas ao exterior fi-
caram 62% abaixo do volume exportado em 2018.    n
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Estamos assistindo, mundo a fora, uma mudança signi-
ficativa no padrão de consumo, com procura por pro-
dutos mais sustentáveis. O novo consumidor da bioe-
conomia está mais atento à procedência dos produtos, 

zelando pela origem responsável, valorizando a matéria-prima 
utilizada, as tecnologias e insumos aplicados e, principalmente, 
como a mão de obra e o meio ambiente são tratados. Ganham 
espaço temas como origem, rastreabilidade e certificação. E 
produtos e embalagens mais sustentáveis, reutilizáveis ou reci-
cláveis passam a ser uma prioridade na gôndola.

Esse processo ganha impulso importante a partir das regu-
lações estabelecidas em diversos países, como Reino Unido, 
Suíça, China, Índia, e até algumas cidades brasileiras, e pela 
preocupação crescente de marcas globais, como Danone, Mc-
Donald’s, Coca-Cola, Pepsico, Unilever, Nestlé e P&G, para re-
dução da utilização de plástico de baixo índice de reciclagem 
em diversos produtos, como copos, canudos, embalagens de 
alimento, entre outros.  

Economista, presidente-executivo da IBÁ, ex-governador  
do Estado do Espírito Santo (2003-2010/2015-2018) 
E-mail: presidencia@iba.org  

POR PAULO HARTUNG 

Tudo isso está acontecendo porque os consumidores estão 
mais conscientes sobre a dimensão dos impactos ambientais e 
começam a cobrar das grandes marcas soluções alternativas.

O mundo busca a adoção de melhores práticas, que promo-
vam a conservação dos recursos naturais e a redução do uso 
de recursos não renováveis. O aspecto sustentável do papel vai 
ao encontro das tendências de consumo de produtos naturais, 
destacando-se como uma opção premium nessa nova realidade.

Sustentável, de origem natural e renovável, esse insumo pode 
produzir embalagens compostáveis e recicláveis, que garantem 
segurança do produto consumido. Até 2020, o crescimento das 
embalagens verdes será de 8%, segundo a Law Print & Packa-
ging Management.

O papel é o único, na comparação com outros materiais tra-
dicionais de embalagem (vidro, plástico e metal), que tem ori-
gem em uma fonte renovável. Além disso, o papel produzido no 
Brasil vem 100% de árvores cultivadas para esse fim. Vale lem-
brar que as áreas adotadas para as plantações dessa cultura, em 

O PROTAGONISMO DO PAPEL NA BIOECONOMIA

COLUNA IBÁ
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COLUNA IBÁ

SOBRE A IBÁ – A Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) é a associação responsável pela representação institucional da cadeia 
 produtiva de árvores plantadas, do campo à indústria, junto a seus principais públicos de interesse. Saiba mais em: www.iba.org.

geral, foram áreas previamente degradadas pela ação do homem 
com outras culturas.

As plantações florestais são uma maneira eficiente de pro-
duzir madeira, fibras e energia e os plantios reduzem a pressão 
predatória sobre as florestas nativas. Além disso, o setor, para 
cada 1 hectare de florestas para fins produtivos, conserva cerca 
de 0,7 hectare, acima do exigido pela regulamentação nacional.

As melhores práticas globais estão presentes nas principais 
unidades de produção de celulose e papel no Brasil, com dimi-
nuição de consumos específicos,  como de água e energia elé-
trica, além de redução de emissões. As mais modernas fábricas 
têm sido instaladas no País. São unidades autossuficientes em 
energia elétrica e, em muitos casos, exportadoras para o sistema 
nacional de energia. O resultado é um balanço extremamente 
positivo de carbono, o que significa que as florestas plantadas e 
as áreas conservadas capturam muito mais CO2 da atmosfera do 
que o setor industrial emite com as suas operações, contribuin-
do positivamente com a redução do aquecimento global.

As principais empresas e indústrias desse segmento possuem 
diversas certificações ambientais, sociais, de responsabilidade 
corporativa e de qualidade de produtos.

O setor está comprometido com a corresponsabilidade no 
pós-consumo e investe fortemente em novas soluções para a 
ampliação do uso de fibras recicladas, com aquisição de má-
quinas e desenvolvimento de novos produtos. Além disso, 
há o fomento da cadeia recicladora, com ajuda técnica e fi-
nanceira para cooperativas de catadores. Esses investimen-
tos podem ser observados na constante evolução das taxas 
de recuperação do papel. Além  de obviamente, trabalho de 
conscientização do consumidor.

Com isso, somos um dos países com melhor índice de re-
ciclagem de papel, com 5,4 milhões de toneladas retornan-
do para o processo produtivo em 2018. A taxa de recupera-
ção estimada é 68%. Considerando só papéis de embalagem, 
esse índice fica em 77%.

Para que haja a ampliação das taxas de recuperação, é pre-
ciso que a indústria tenha mais disponibilidade de material 
para reciclagem e com mais qualidade, isto tudo começa nos 
lares das pessoas, com o correto descarte, separando os pa-
péis de produtos oleosos, limpando e secando outras embala-
gens. Neste ponto, ampliação das políticas públicas é impres-
cindível. Hoje, poucas são as cidades dos 5.570 municípios 
que fazem coleta seletiva.

Mas não é só na questão verde que as embalagens de papel 
oferecem vantagens. O produto é destaque no design e im-
pressão, permitindo a personalização da marca e a transmis-
são de informações para o consumidor. São uma das poucas 

que possibilitam a escrita em Braille, trazendo acessibilidade 
às informações. 

As embalagens ajudam a proteger e preservar os alimentos 
produzidos, possibilitando que sejam transportados em segu-
rança por longas distâncias e atinjam as populações mais remo-
tas, com o benefício de serem recicláveis ou facilmente absor-
víveis pelo meio ambiente, sem causar impactos consideráveis 
aos ecossistemas.

Com muita inovação, as florestas plantadas têm potencial 
para serem fontes de uma nova geração de produtos e subpro-
dutos sustentáveis e biodegradáveis, capazes de substituir subs-
tâncias não renováveis  e produtos de uso único. Em 2018, as 
empresas associadas à IBÁ investiram R$ 6,3 bilhões, sendo 
uma importante vertente a pesquisa e inovação, buscando in-
clusive novos usos dos produtos das florestas como substitutos 
de fonte renovável para produtos de base fóssil.

Um exemplo disso se dá pela tecnologia em desenvolvimento 
de extração de Celulose Nanocristalina (CNC), produzida 100% 
a partir de fontes renováveis para criar soluções de embalagens 
de papel mais sustentáveis e barreiras – as películas protetoras 
que isolam o produto embalado – biodegradáveis. Essas inova-
ções fazem papéis e embalagens ainda mais resistentes e 100% 
recicláveis, potencializando as oportunidades para novos negó-
cios em produtos de base florestal.

As florestas do planeta são essenciais para a transição para a 
“economia verde” e as embalagens de papel serão protagonistas. 
As principais empresas do setor acompanham esse movimento 
e ampliam seus esforços para um futuro biodegradável e diver-
sificado, alinhado às megatendências globais, pautadas pelas es-
colhas da sociedade.

Ao realizar fotossíntese, as árvores geram oxigênio para a 
atmosfera, reduzindo a contaminação com gás carbônico e 
produzindo matérias-primas para inúmeros produtos, que po-
dem substituir os derivados de materiais fósseis não renováveis, 
como petróleo, carvão mineral e gás natural.

A cultura do consumo e o modo de vida baseado em extrair, 
produzir e descartar têm impactado negativamente o planeta, e 
os produtos de base biológica, produzidos a partir de recursos 
renováveis,  são considerados o melhor e mais racional uso do 
capital natural disponível. Essa evolução vai contar com a indús-
tria de base florestal e seus mais de 5 mil produtos e subprodutos 
fundamentais para a vida de todos, inclusive todas as embalagens 
de papel e de papelcartão, como apoiadores e protagonistas. 

Como cidadãos, temos que incentivar o consumo consciente 
e ensinar filhos, colegas e familiares a replicarem esses concei-
tos, pois as mudanças climáticas exigem uma ação forte e rápida 
para garantir o futuro para as próximas gerações.     n
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Por Thais Santi

  Estudo mostra grau de implementação 
do Código Florestal no Brasil

Mais de dois terços dos estados brasileiros captaram re-
cursos extraorçamentários para implementação do Cadastro 
Ambiental Rural – a maior parte deles do Fundo Amazônia. 
Ainda assim, públicos vulneráveis, como agricultores fami-
liares e Povos e Comunidades Tradicionais, seguem como os 
maiores desafios da agenda. Estes são alguns dos resultados 
do estudo sobre o status de implementação das principais 
ferramentas de proteção da vegetação nativa no Brasil, cria-
das pelo Código Florestal em 2012.  O estudo elaborado pelo 

ICV e Observatório do Código Florestal 
(OCF) avalia a aplicação de dois instru-
mentos: o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e os Programas de Regularização 
Ambiental (PRA). 
Baixe o estudo completo em pdf

  WestRock e Bela Baby Box  
se juntam por um propósito

Tudo começou quando Bela Gil e a Morada da Floresta 
decidiram desenvolver juntas a Bela Baby Box, um kit com-
posto de miniberço de papelão ondulado e itens de cuidado 
para a mamãe e o bebê. A WestRock decidiu apoiar e parti-
cipar do projeto. A escolha do papelão ondulado para o mi-
niberço é estratégica e inteligente: a matéria-prima vem de 
florestas plantadas. Os itens de cuidado para mães e bebês 
são todos orgânicos, livres de testes em animais e, ainda, fa-
vorecem a produção local ou empreendimentos verdes. Por 
trás dessa iniciativa existe um propósito: proporcionar mais 
saúde, segurança e bem-estar a bebês de diferentes classes 
socioeconômicas. A partir das mães que têm condições de 
adquirir o Kit Bela Baby Box via comércio eletrônico, 20% 
das vendas foram convertidas para ações sociais, com a do-
ação de Baby Boxes para famílias que vivem a realidade de 
extrema pobreza. O município de Santa Luz, no sudoeste do 
Piauí, foi escolhido para receber os miniberços, por meio da 
curadoria da ONG ChildFund. Santa Luz ocupa a quarta po-
sição no ranking das cidades mais pobres entre os mais de 5 
mil municípios brasileiros, segundo dados do IBGE.
Fonte: WestRock

  Em prol da divulgação científica 
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Uni-

versidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Universidade Fe-
deral do ABC (UFABC) –  localizadas no Estado de São Paulo 
–  lançam a plataforma “Federais SP”, um ambiente virtual 
voltado à divulgação científica, com o objetivo de apresen-
tar pesquisas de ponta realizadas pelas três instituições nas 

diferentes áreas do conhecimento. A ideia é levar para mais 
perto da sociedade – e para cada vez mais pessoas – informa-
ções em linguagem acessível e em diferentes formatos (vídeo, 
áudio, texto, imagens, infográficos etc.) sobre o trabalho que 
os pesquisadores das universidades realizam diariamente em 
prol da saúde, da educação, do meio ambiente, da cultura, 
da economia, da tecnologia, visando o desenvolvimento so-
cial, a qualidade de vida e a sustentabilidade do planeta. O 
canal “Federais SP” está disponível para acesso gratuito em  
https://medium.com/@federaisSP.

  Two Sides combate mito de que 
produção de papel impacta o meio 
ambiente

A TWO Sides, organização global sem fins lucrativos, tem 
atuado para esclarecer e remover afirmações infundadas so-
bre o impacto do papel ao meio ambiente. “Há um mito de que 
usar papel leva ao corte de árvores nativas, o que não é verda-
de. E muitas empresas se aproveitam desse equívoco para jus-
tificar a troca de faturas e de outros comunicados impressos 
pelo documento digital, mascarando seu objetivo real, que é o 
de reduzir custos, contrariando muitos clientes, que preferem 
o documento impresso”, explica Fábio Mortara, presidente de 
Two Sides no Brasil. 

Apenas no primeiro semestre de 2019, 38 organizações, 
em âmbito global, removeram ou alteraram mensagens envia-
das aos seus usuários nas quais havia afirmações infundadas 
sobre o impacto do papel no meio ambiente, após serem no-
tificadas por Two Sides.  Segundo pesquisa realizada pela en-
tidade, 53% dos entrevistados acreditam que as alegações de 
que o documento digital, comparado ao impresso, é melhor 
para o meio ambiente são feitas por conta do desejo do reme-
tente de economizar dinheiro. Além disso, 57% dos entrevis-
tados se opõem ao governo, bancos e outras organizações, que 
tentam convencê-los a não pedir informes impressos, o que 
não se sustenta, pois os clientes normalmente imprimem os 
documentos em casa para terem uma cópia impressa. Já 81% 
acreditam que têm o direito de escolher como receber suas 
comunicações (impressas ou eletrônicas) de organizações fi-
nanceiras e prestadores de serviços, sendo que 38% dos con-
sumidores considerariam trocar de prestadores de serviços se 
fossem obrigados a aderirem exclusivamente ao digital.
Fonte: TwoSides

  Decreto oficializa implantação 
do SP Sem Papel 

O Governo de São Paulo publicou o decreto 64.355, que 
institui a implantação do SP Sem Papel. O texto prevê ainda 
a criação do Comitê de Governança Digital, vinculado à Se-
cretaria de Governo, para assegurar a implantação do pro-
grama, além de propor ações, procedimentos e estratégias de 
preservação à segurança digital. O programa tem o objetivo 

AÇÕES INSTITUCIONAIS

RADAR
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de reduzir e/ou eliminar o trâmite de papel entre os órgãos da 
administração estadual e na relação do governo com os mu-
nicípios e com o cidadão. O SP Sem Papel será implantado em 
três etapas com término previsto para 2020 e foi desenvolvido 
pela Prodesp.
Fonte: Prodesp

CARREIRAS
Félix Hernaiz Blau assume a Gerência dos Negócios da Valmet 
no Chile, Peru e Bolívia através da nova planta em Concepci-
ón. Sua atuação no segmento, com experiência no gerencia-
mento de plantas de celulose, bem como em comissionamento 
e partida de grandes projetos industriais, qualifica-o como lí-
der para gerenciar o trabalho junto aos clientes na região. A 
empresa está presente no Chile desde 1992 e, em agosto deste 
ano, iniciará as operações a partir do novo Centro de Serviços 
em Concepción. 
Fonte: Valmet

 
Michael G Haws, vice-presidente de produção da Sappi Ame-
rica do Norte, assumirá como presidente e CEO da mesma 
unidade da empresa a partir de primeiro de outubro deste ano. 
Ele sucede a Mark Gardner, veterano na empresa há 38 anos e 
presidente da companhia há 12 anos. 
Fonte: Sappi

COMEMORAÇÕES

  Veracel completa 28 anos de história
A Veracel comemorou em 2019 seus 28 anos de história. 

Instalada em Eunápolis, na Bahia, desde 1991, a Veracel é um 
empreendimento agroindustrial que integra operações flores-
tais, industriais e de logística. A capacidade de produção da 
empresa é da ordem de 1,1 milhão de toneladas de celulose 
branqueada de eucalipto por ano. A atual configuração da base 
florestal da Veracel mantém um hectare protegido ambiental-
mente para cada hectare de plantio de eucalipto.
Fonte: Veracel

FUSÕES & AQUISIÇÕES

  Körber Group compra a brasileira Roll-Tec
O grupo de tecnologia internacional Körber adquiriu a 

Roll-Tec Cilindro Ltda., sediada em São Paulo. A Roll-Tec de-
senvolve, produz e vende cilindros gofradores para papel tissue 
e outros produtos tissue. A aquisição foi efetivamente concluí-
da em 31 de julho de 2019. Dentro da Business Area Tissue do 
Grupo Körber, a Roll-Tec trabalhará de maneira muito próxi-
ma com a Engraving Solutions, na Itália, e com a unidade da 
Fabio Perini, em Joinville, Santa Catarina. 
Fonte: Körber Group

INVESTIMENTOS

  UPM investe em uma fábrica de 
celulose no centro do Uruguai

A UPM investirá US$ 2,7 bilhões na construção de uma 
nova fábrica de celulose de eucalipto com capacidade de 2,1 
milhões de toneladas/ano, perto de Paso de los Toros, no cen-
tro do Uruguai. Além disso, a empresa investirá US$ 350 mi-
lhões em operações portuárias em Montevidéu e instalações 
locais em Paso de los Toros. 
Fonte: UPM

LANÇAMENTOS

  Elite lança nova embalagem de papel 
higiênico Ultra Folha Dupla

Em continuidade à campanha publicitária estrelada pelo 
porto-riquenho Ricky Martin, a Elite, marca número um de 
papéis da América Latina, traz ao mercado uma nova em-
balagem para o papel higiênico Elite Ultra Folha Dupla. A 
novidade segue com a imagem de uma garotinha, marca 
registrada dos produtos Elite, mas agora com a imagem de 
Vanyrianna Ortiz, menina de 12 anos que, assim como Ricky 
Martin, também viveu o furacão em Porto Rico e contou sua 
experiência ao lado do cantor. 
Fonte: Softys

Okidokie 
Traduções e Textos

Contrate o melhor serviço de tradução 
especializado no setor de papel e celulose 
e garanta a comunicação efetiva da sua 

mensagem. Valorize a marca da sua empresa 
com a credibilidade que um bom texto em 

inglês pode trazer ao seu negócio. 

Okidokie, a qualidade e pontualidade  
que você precisa. Empresa-parceira  

de traduções da Revista O Papel  
há mais de uma década! 

Contato: Andrew McDonnell,  
mcdonnel@amcham.com.br, (11) 99489-2588
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  NSK Brasil lança três aquecedores 
indutivos 

A NSK Brasil lançou três aquecedores indutivos que fa-
cilitam a instalação de rolamentos, polias e buchas: EHP-ST 
07, EHP-LB 09 e EHP MN-08. Fabricados com a mais alta 
tecnologia de microprocessamento, os novos aquecedores 
proporcionam grande simplificação em sua utilização pelo 
operador. Além disso, aumentam a vida útil do rolamen-
to, expandindo o anel interno e reduzindo, deste modo, 
qualquer interferência mecânica que normalmente ocorra  
durante a montagem. 
Fonte: NSK

MERCADO

  Biorrefinaria converterá biomassas 
renováveis em intermediários  
químicos verdes 

A partir de 2020 será possível adquirir bioprodutos por 
meio de uma tecnologia inovadora e de baixo custo dese-
nhada para atender à bioeconomia. Trata-se do cultivo de 
microalgas para extração de bioprodutos de alto valor agre-
gado para as indústrias – cuja viabilidade foi testada com o 
apoio do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empre-
sas (PIPE) da FAPESP –, que cresceu incubada no Centro 
de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec/USP/
Ipen). Desenvolvida pela BioativosGroup, nessa tecnologia 
ao longo do processo industrial, as algas consomem parte do 
CO2 e, ao mesmo tempo, produzem grande quantidade de 
biomassa para a extração de bioprodutos de interesse comer-
cial, como ácidos graxos, carotenoides, proteínas, aminoá-
cidos e carboidratos. A tecnologia desenvolvida pelo grupo 
está programada para receber mais de 20 tipos de biomassa a 
partir de 2020, de alga à camomila, passando pelo bagaço da 
cana.  A Bioativos integrará à sua biorrefinaria um sistema de 
produção de microalgas em fotobiorreatores. As biomassas 
de algas serão utilizadas como matéria-prima renovável para 
obtenção de bioprodutos avançados para a indústria, como 
a astaxantina, que tem um mercado abastecido em mais de 
99% pelos produtos derivados do petróleo.
Fonte: Fapesp

 
  DuoShake DG, da  Voith, recebe 

aprimoramentos
Com o novo DuoShake DG (iniciais em inglês para Ge-

ração Digital), a Voith está dando o próximo passo em sua 
jornada rumo ao Papermaking 4.0. As funções de controle 

e automação da unidade sacudidora otimizam a orientação 
das fibras na formação da folha, e foram aprimoradas para 
preparar o sistema para a fabricação de papel do futuro. Os 
novos recursos melhoram a confiabilidade do processo e 
a disponibilidade da máquina. Disponível no mercado há 
mais de 20 anos, as principais melhorias realizadas foram 
em: monitoramento de dados em tempo real; moderna apre-
sentação de dados; monitoramento remoto por dispositivos 
móveis; função otimizada para serviços de manutenção; 
análise de tendências e conexão à nuvem, e um serviço op-
cional da Voith permite utilizar uma interface para conectar 
o DuoShake DG à plataforma digital Voith OnCumulus – 
um hub de dados escalável, flexível e expansível para a Inter-
net Industrial das Coisas (IIoT). 
Fonte: Voith

  Voith – Reformas e Upgrades
Parceira da WestRock no Brasil há mais de 40 anos, as má-

quinas de papel (MPs) kraftliner foram originalmente forne-
cidas pelo Grupo Voith. Os novos equipamentos propiciarão 
o aumento de produção e eficiência das máquinas. O trabalho 
desenvolvido pela equipe da Voith adota o regime PLP (Process 
Line Package), que prevê, além do fornecimento dos equipa-
mentos, os demais sistemas auxiliares para toda a instalação, 
entre eles: a nova caixa de entrada com sistema automático de 
diluição – Modulo Jet; a ampliação da mesa plana; aumento da 
seção de secagem; ajuste na refinação da preparação de massa e 
todos os auxiliares necessários para estas alterações.

Já para o Cartonifício Valinhos, a empresa realizou a re-
forma do equipamento que realiza a desagregação da suspen-
são formada pelas fibras recicladas (papelão ondulado) que são 
misturados à água. Na linha de produção, o destaque fica por 
conta dos papéis reciclados e os de embalagem. Com a reforma, 
a empresa alcançou melhor qualidade e 10% mais capacidade 
de processamento, devido ao equipamento estar agora dispo-
nível 24 horas por dia, ininterruptamente. Antes, sua operação 
precisava ser frequentemente interrompida pelo acúmulo de 
contaminantes. 

Na Suécia, a empresa realizou o comissionamento da má-
quina de papel cartão mais moderna do mundo na papeleira 
BillerudKorsnäs, em Gruvön.  A KM 7, máquina de papel car-
tão XcelLine da Voith, foi equipada com uma configuração 
tecnológica pioneira que estabelece novos padrões de desem-
penho projetadas para operar com quatro diferentes tipos de 
papel cartão. Com uma velocidade de projeto de 1.200 m/min 
e uma largura de tela de 8.800 mm, a KM 7 tem uma capaci-
dade para produzir 550 mil toneladas de papel cartão por ano. 
O start-up foi concluído em apenas sete dias desde o lança-
mento da massa na tela até o enrolamento do papel na bobina. 
Fonte: Voith
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RADAR

  Siemens promove melhorias  
no Solid Edge 2020 

A Siemens Digital Industries Software anuncia a dispo-
nibilidade da versão mais recente do software Solid Edge®, 
que apresenta vários aprimoramentos que permitirão que 
as empresas de manufatura de pequeno e médio portes 
acelerem os processos de desenvolvimento e fabricação de 
produtos. Por meio de novos recursos, como realidade au-
mentada, ferramentas de validação expandida, definição 
baseada em modelo e arranjo para cortes irregulares em 
2D (aninhamento), o Solid Edge 2020 fornece tecnologias 
de próxima geração para aprimorar a colaboração e digi-
talizar totalmente o processo de projeto até a fabricação, 
como o model based, que permite que os clientes definam 
completamente peças, montagens e instruções de fabrica-
ção digitalmente a partir de seu modelo 3D. As capacidades 
de aninhamento em 2D também foram adicionadas para 
otimizar os padrões de corte, reduzir o desperdício e os 
custos e acelerar os processos de fabricação. 
Fonte: Siemens

PRÊMIOS

  Suzano 
O Brasil possui muitos dos melhores executivos da 

América Latina, de acordo com gestores financeiros e ana-
listas de ações pesquisados   para a Equipe Executiva da 
América Latina de 2019 do Institutional Investor. A pu-
blicação avalia anualmente diversos setores e, no segmento 
de papel e celulose, o grande destaque ficou para a Suzano, 
com a primeira colocação nas categorias CEO e CFO, res-
pectivamente, para Walter Schalka e Marcelo Feriozzi Bac-
ci.   A Suzano também foi destaque no ranking do hub de 
inovação “100 Open Startups”, conquistando o 14.° lugar 
na lista de 50 grandes empresas mais engajadas em relacio-
namentos com start-ups. 
Fonte: Suzano

  Klabin
O Programa de Certificação Florestal da Klabin foi um 

dos vencedores da categoria Preservação Ambiental na 21.ª 
edição do Prêmio Empresa Cidadã 2019, promovido pela 
Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa 
Catarina (ADVB/SC), que homenageia as empresas que con-
tribuem para o desenvolvimento sustentável da sociedade 
com seus projetos sociais. Em mais de dois anos de projeto 
no Planalto Serrano, em Santa Catarina, já são mais de 21 mil 

hectares certificados, sendo que para cada 1 hectare de flo-
resta plantada, 1,1 hectare de florestas nativas está certificada 
em conjunto, envolvendo 15 municípios e mais de 280 mil 
pessoas na Mata Atlântica.   

No Japão, um projeto de nanofibra desenvolvido pela 
Klabin, em parceria com a Universidade Federal de Lavras  
(UFLA), foi premiado em um dos mais importantes con-
gressos internacionais sobre nanotecnologia, a Conferência 
Internacional sobre Nanotecnologia para Materiais Reno-
váveis. A Klabin foi a terceira colocada na sessão de pôster 
por sua pesquisa sobre otimização de produção de nanofibra 
e de redução no consumo de energia nesse processo. O traba-
lho resultou na redução de 20 a 25% do gasto de energia no  
processo de desfibrilamento e aumento superior a 10% nas 
propriedades de resistência dos papéis quando produzidos 
com 1% a 2% da celulose microfibrilada. Ou seja, se aplicada 
em larga escala, a nanofibra garantirá um material mais ro-
busto com redução do uso da matéria-prima, a celulose. 
Fonte: Klabin

SUSTENTABILIDADE

  Solenis nas pesquisas de embalagens 
sustentáveis

O Next Gen Cup Challenge, um consórcio global que in-
clui os principais participantes da indústria de alimentos, lan-
çou recentemente um desafio para identificar e comercializar 
soluções existentes e futuras para diversos tipos de embala-
gens. Quase 500 empreendedores, inventores e cientistas de 
mais de 50 países, incluindo uma equipe da Solenis, respon-
deram entusiasticamente com ideias e possíveis soluções. A 
Solenis foi reconhecida como uma das 12 vencedoras finais, e 
o trabalho para escalar a solução proposta está em andamen-
to. Trabalhando em conjunto, a indústria de papel pode fazer 
a diferença na redução do desperdício de plástico no meio am-
biente e apoiar a economia circular em 2019 e futuramente.
Fonte: Solenis
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Por Thais Santi

Klabin 
A Klabin registrou crescimento de 8% no Ebitda ajustado (lucro an-

tes de juros, impostos, depreciação e amortização) no segundo trimes-
tre de 2019, em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 
957 milhões.  No acumulado do ano, o Ebitda ajustado foi de R$ 1.962 
milhão, crescimento de 19% em relação ao primeiro semestre de 2018. 
Impulsionada pelo aumento no volume de vendas registrado em to-
das as linhas de negócio da companhia, aliada à valorização do dólar 
frente ao real no período, a receita líquida da Klabin no trimestre al-
cançou R$ 2.600 milhões, o que representa um incremento de 16% em 
relação ao segundo trimestre de 2018. O volume total de vendas da 
Klabin no 2T19, sem incluir madeira, foi de 818 mil toneladas, aumen-
to de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado 
é reflexo do desempenho operacional das unidades da companhia.  
Durante o 2T19, a Klabin investiu R$ 581 milhões, sendo que R$ 92 
milhões tiveram como destino as operações florestais, R$ 144 milhões 
foram aplicados na continuidade operacional das fábricas e R$ 57 mi-
lhões foram aportados em projetos especiais e expansões. No período, 
iniciaram-se também os desembolsos referentes ao Projeto Puma II, 
que somaram R$ 288 milhões. 
Fonte: Klabin

International Paper 
A International Paper teve resultado líquido no segundo trimestre 

de 2019 de US$ 292 milhões (US$ 0,73 por ação) em comparação com 
US$ 424 milhões (US$ 1,05 por ação) do primeiro trimestre de 2019 
e de US$ 405 milhões (US$ 0,97 por ação) no segundo trimestre de 
2018. O caixa proporcionado pelas operações do segundo trimestre 
foi de U$ 1,1 bilhão e, no acumulado do ano, de R$ 1,8 bilhão, em 
comparação com U$ 1,5 bilhão acumulado no mesmo período de 2018. 
“A International Paper apresentou resultados sólidos e forte geração 
de caixa pelas operações no segundo trimestre”, disse Mark Sutton, 
Chairman e CEO da IP. “Continuamos a operar bem e a gerenciar os 
custos em todos os nossos negócios. Retornamos quase U$ 430 mi-
lhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. 
Olhando para o terceiro trimestre, vamos alavancar a força e a flexibi-
lidade da International Paper para maximizar o desempenho à medi-
da que gerenciamos um ambiente desafiador”.
Fonte: International Paper

 
Irani 

A Irani registrou receita líquida de R$ 245 milhões no segundo 
trimestre deste ano, um aumento de 12% em relação ao mesmo perío-
do de 2018 – como reflexo da alta do volume de vendas, especialmente 
para o mercado externo, nos segmentos Papel para Embalagens e Flo-
restal RS e Resinas. Seu principal segmento de atuação, Embalagem 
de Papelão Ondulado, responsável por 40,3 mil toneladas e 53% da re-
ceita líquida consolidada no segundo trimestre de 2019, teve redução 
de 7,7% em seu volume de vendas em comparação com igual período 
de 2018. A queda se deve à depuração de carteira de clientes da fábri-
ca de Embalagens SP Vila Maria que tem por objetivo melhoria nas 
margens e na rentabilidade do segmento. Em Papel para Embalagens 
totalizou 36% da receita líquida e 30,9 mil toneladas no 2º trimestre 
de 2019, com aumento de 45,7% no volume de vendas quando com-
parado ao 2º trimestre de 2018. No segmento Florestal RS e Resinas, 

que alcançou 11% da receita líquida e 3,9 mil toneladas no segundo 
trimestre de 2019, o volume de vendas teve alta de 44,1% sobre o mes-
mo período de 2018.

O lucro bruto no 2º trimestre de 2019 apresentou redução de 9,1% 
em comparação com o mesmo período de 2018. O EBITDA ajustado 
no segundo trimestre de 2019 foi de R$ 42,4 milhões, representando 
um avanço de 5,2% em comparação com os R$ 40,3 milhões registra-
dos em igual período do ano passado. A relação dívida líquida/Ebitda 
da Irani foi de 3,89 vezes em junho de 2019, menor que as 4,27 vezes 
verificadas no segundo trimestre do ano passado. “Conforme Fato 
Relevante divulgado em 31 de julho de 2019 a Companhia concluiu a 
emissão de debêntures no valor total de R$ 505 milhões com o objetivo 
de melhorar o perfil de vencimento da dívida, recompor o caixa e ade-
quar sua estrutura de capital”, afirma Odivan Carlos Cargnin, Diretor 
de Administração, Finanças e RI da Celulose Irani.
Fonte: Irani

Suzano 
A Suzano divulgou os resultados referentes ao segundo trimes-

tre de 2019. O período de abril a junho foi marcado pela aceleração 
das vendas de celulose no exterior e pelos maiores volumes de papéis 
comercializados no mercado externo. A companhia totalizou geração 
de caixa operacional de R$ 2,2 bilhões no período, um aumento de 
25% na comparação com o trimestre anterior. O EBITDA ajustado al-
cançou R$ 3,1 bilhões, com uma margem EBITDA ajustada de 48% 
no período, excluindo-se as vendas de Klabin. As vendas de celulo-
se atingiram 2,2 milhões de toneladas no segundo trimestre, o que 
representa uma expansão de 28% em relação ao total comercializa-
do no primeiro trimestre deste ano. As vendas de papel, de 301 mil 
toneladas, cresceram 10% em igual comparação. A receita líquida 
da Suzano atingiu R$ 6,7 bilhões no período. Quando considera-
dos os resultados dos últimos 12 meses, proporcionando uma visão 
anual dos números da empresa, a receita líquida acumulada soma 
R$ 29,4 bilhões. Vale lembrar que os números referentes a 2018 di-
vulgados hoje pela Suzano, empresa resultante da fusão entre Suza-
no Papel e Celulose e Fibria, consideram dados pro-forma. O resul-
tado líquido do segundo trimestre foi um lucro de R$ 700 milhões, 
beneficiado pelo maior volume de vendas de celulose e de papel e 
pelo impacto positivo da variação cambial no resultado financeiro.  
A companhia também encerrou o primeiro semestre com investimen-
tos totais de R$ 2,8 bilhões, recursos destinados a atividades de manu-
tenção, modernização de suas operações e crescimento de seu negócio, 
incluindo compra de terras e a construção de terminais portuários em 
Santos-SP e Itaqui-MA. 

A Suzano também divulgou o seu primeiro Relatório Anual 
após fusão anunciada em 16 de março de 2018 e concluída em 14 de ja-
neiro de 2019. A nova companhia, que conta com mais de 35 mil cola-
boradores diretos e indiretos e impacta mais 
de 2 bilhões de pessoas com seus produtos e 
serviços, apresenta no relatório as técnicas de 
integração entre equipes nas suas 11 unida-
des industriais. Para conferir a mensagem de 
Walter Schalka, acesse o QR Code.
Fonte: Suzano

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DO 2T19
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COLUNA LIDERANÇA

Desde o início do ano nos deparamos com um cenário 
desafiador para o setor. Preços mais baixos e em que-
da em relação a anos anteriores, previsões de venda e 
embarque de produção menores, altos níveis de esto-

que, elevação na concorrência, preços das ações do setor também 
em queda. Uma rápida pesquisa aponta que o preço da celulose 
está bem próximo ao menor valor histórico registrado.

Façamos um exercício de memória, ou busquemos infor-
mações históricas e que sejam de amplo conhecimento, para 
identificar quando este cenário já se repetiu. Fácil, certo? Sim, 
já entenderam aonde quero chegar: essas variações de mercado, 
esse cenário desafiador é cíclico! O ciclo pode ter uma maior ou 
menor amplitude, demorar mais ou menos para se repetir, mas 
se repetirá.

Gerente de Projetos na Falconi, onde atua desde 2003 e tem vasta experiência em projetos de diversos 
segmentos do mercado. Graduado em Engenharia Elétrica pela UFMG, possui especialização em Finanças 
pela Fundação Dom Cabral e em Gestão de Cadeias de Suprimento pelo MIT

POR ALYSSON EDUARDO DE MIRANDA 

PREPARAÇÃO CONSTANTE PARA 
ENFRENTAR CENÁRIOS DESAFIADORES
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A Falconi é a maior consultoria de gestão brasileira, fundada por Vicente Falconi. Reconhecida por sua capacidade 
de transformar os resultados e a eficiência de organizações públicas e privadas por meio de técnicas de gestão, possui 
um time de cerca de 700 consultores espalhados por mais de 30 países e já atuou em mais de 5.300 projetos ao longo 
de 30 anos de história. Envie suas sugestões de temas ou dúvidas para falconi@loures.com.br

E como uma organização pode preparar-se para essas va-
riações? O ponto mais relevante aqui não é reagir ao mercado 
e, sim, estar preparado para qualquer momento, independen-
temente da situação que se apresente. Dito de outra forma: 
estado de alerta contínuo, com equipes preparadas, treinadas 
e motivadas, processos mais eficientes e sob controle.

A preparação e a motivação das equipes depende do co-
nhecimento que elas possuem sobre os desafios a que estão 
submetidas e também do seu nível de conhecimento sobre 
métodos de solução de problemas. Os problemas nada mais 
são do que as metas que a organização deve alcançar.

Por isso, é interessante que as organizações assegurem que 
o maior número possível de gestores domine o método de 
solução de problemas para que possam participar ativamente 
da busca incansável de redução e eliminação de desperdícios.

Vamos enfatizar a busca e eliminação de desperdícios. A 
primeira pergunta é: o que são desperdícios? Desperdício é 
todo gasto que não agrega valor à organização. Eles não são de 
fácil identificação, são intrinsicamente ligados aos processos e 
quase sempre estão ocultos.

Então, como podemos identificá-los? Diversas análises são 
possíveis e entre elas a que tem alcançado o maior êxito é a 
realização da análise de valor dos produtos (entregas) de cada 
uma das áreas da organização. Ou seja, as entregas finais dos 
processos das áreas que compõem a cadeia de valor da organi-
zação, o que denominamos de clientes internos.

A análise de valor consiste em listar todos os produtos 
ou entregas geradas pela área e indicar para cada produto a 
qual cliente se destina. Vamos focar a avaliação em manter 
os produtos com as características relevantes para o cliente. 
Em outra oportunidade, faremos uma análise da melhora do 
produto.

Os produtos nesta análise de valor podem ser classificados 
em três grupos:

A) Produtos ou Entregas sem cliente  
claramente definido
No processo de análise de valor das entregas, podemos en-

contrar algumas surpresas, já que podemos identificar produ-
tos (ou entregas) que não possuem um cliente claro ou bem 

definido. Esse produto é um forte candidato à eliminação. E, 
por consequência, todo o seu processo gerador: horas de de-
dicação das pessoas, tempo de acesso à sistemas, energia elé-
trica utilizada no processo etc. podem ser economizadas ou 
não desperdiçadas, já que o produto não possui destino claro.

B)  Produtos ou Entregas com cliente bem definido e 
com algumas características que não agregam valor
Para produtos nessa categoria, vamos consultar o cliente e 

obter sua análise quanto à utilidade, à qualidade intrínseca, ao 
custo medido ou ao custo percebido. Essa avaliação fornece 
informações sobre quais são as características que podemos 
melhorar no produto e quais são aquelas que não apresentam 
“valor agregado”, ou seja, que não são tão relevantes para o 
cliente e que, portanto, podem ser eliminadas ou reduzidas. 
Um exemplo simples: uma área envia um informe detalhado 
com fotos coloridas, porém para o cliente as fotos poderiam 
ser em preto e branco e não faria nenhuma diferença.

C) Produtos importantes ao cliente com  
características que agregam valor
Para os produtos que têm sua aplicabilidade atestada pelo 

cliente, a área geradora deve buscar incorporar aos processos 
recursos que vão torná-lo mais rápido e ágil, como a aplicação 
de tecnologia, que poderia aumentar a sua produtividade.

O resultado encontrado por meio dessa análise deve ser 
validado pelos clientes dos respectivos produtos. Assim, para 
promover a melhoria desejada, as oportunidades identifica-
das devem ser alvo de contramedidas em planos de ação que 
devem ser implementados com disciplina, assegurando o seu 
devido acompanhamento bem como sua comunicação.

A avaliação de valor dos produtos dos processos deve ser 
então realizada de forma frequente. Somente por meio des-
sa avaliação – e intervenção, quando necessária – é possível 
alcançar resultados relevantes e duradouros.

Num mundo em transformação exponencial como o que 
presenciamos hoje, é preciso repensar as organizações tanto nos 
seus sistemas de produção quanto nos de gestão. As organiza-
ções devem zelar pela excelência em seus processos, treinar e 
capacitar seus gestores para garantir as melhores entregas.   n
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CARREIRAS E OPORTUNIDADES

Gustavo Alves da Silva
Formação Acadêmica: Engenheiro Civil formado pelo Instituto 
Federal de São Paulo (IFSP).
Áreas de interesse: Trainee, engenheiro Jr. ou analista.  
Nas áreas de processos, projetos e florestal.

Otávio Padrão Bonaretti
Formação Acadêmica: Engenharia de produção.
Áreas de interesse: Automação; Engenharia; 
Manutenção; Papel e Utilidades.

OFERTA DE PROFISSIONAIS

Você já deve ter ouvido falar da importância do engajamen-
to dos colaboradores, para que uma empresa alcance os 
tão sonhados resultados, não é mesmo? Pois bem, em uma 
pesquisa recente, o Google percebeu que uma determina-

da característica comportamental dos líderes, quando em escassez, 
poderia prejudicar a produtividade e a motivação dos seus times.

O que chamou a atenção dos pesquisadores é que a competên-
cia estudada tem muito mais relação com um ambiente saudável do 
que, de fato, com habilidades ou técnicas de gestão e produtividade. 
Ficou curioso? Então você precisa continuar lendo este texto.

Definida como Segurança Psicológica, a competência fala de 
uma necessidade crescente no mundo organizacional que diz res-
peito às organizações proporcionarem aos seus colaboradores mais 
que ambientes laborais adequados. É preciso que as empresas pro-
porcionem também espaços saudáveis emocionalmente, onde as 
pessoas possam se sentir seguras e confortáveis para expor suas opi-
niões, vulnerabilidades e, mais do que isso, para serem elas mesmas, 
de forma autêntica e coerente com suas crenças e valores. 

Segundo o Mestre em Psicologia e Coach, Alan Pogrebinschi, 
em matéria publicada pela Revista Exame (junho/2019), a ideia de 
Segurança Psicológica é fazer com que as pessoas de uma equipe 
sintam que podem correr riscos interpessoais. “São coisas simples, 
como pedir ajuda, propor uma ideia ou reconhecer que não se sabe 
algo”, disse Pogrebinschi.

Olhando de fora, você pode imaginar que essas premissas pare-
cem ser simples e muito fáceis de serem executadas. Porém, é pre-
ciso estar alerta para os sinais silenciosos que punem aqueles que 
apresentam coragem de se apresentar a partir das suas vulnerabili-
dades, sejam elas pessoais ou sociais. Esse tipo de punição gera am-
bientes hostis, inibe comportamentos criativos e sufoca a motivação 
e bom funcionamento de qualquer equipe.

Estar em ambientes seguros para “errar” contribui diretamen-
te para que as empresas sejam mais criativas e inovadoras, e isso 
acontece, pois segundo Jacob Moreno, criador do Psicodrama (área 
de atuação da Psicologia), a criatividade é possibilitada a partir de 
espaços, onde a espontaneidade é permitida. Ou seja, onde agir de 

SEGURANÇA PSICOLÓGICA E CRIATIVIDADE

Psicóloga clínica, coach de carreira e consultora 
em Desenvolvimento Humano e Organizacional.
E-mail: contato@jackelineleal.com.br

POR JACKELINE LEAL

Para entrar em contato com os profissionais ou verificar as vagas publicadas nesta página, acesse: www.abtcp.org.br/associados associados/curriculos-e-vagas

IMPORTANTE: Associados ABTCP – empresas e profissionais – podem divulgar currículos e vagas nesta coluna! 
Para conhecer as condições de publicação do seu perfil ou vaga da sua empresa, envie e-mail para relacionamento@abtcp.org.br

maneira natural e autêntica é uma atitude incentivada, em vez de 
ser podada; quando os erros e o inesperado, ao surgirem, são tra-
tados como parte do todo, sem freios ou amarras, abrindo espaço 
para novas respostas, acaso e improviso. 

Se, ao contrário disso, as empresas possuem ambientes hostis, 
quem terá coragem de fazer diferente, ou até mesmo de pensar fora 
da caixa? Assim, até mesmo aqueles que são contratados por ter 
as competências, inovação e criatividade, por exemplo, acabam se 
enquadrando na cultura tradicionalista e deixando de entregar suas 
maiores competências. Resultado? Um time desconectado com o 
propósito organizacional e com o que realmente é importante para 
ele mesmo enquanto indivíduo. 

Pensando nisso, o Google resolveu aplicar a Segurança Psicológi-
ca na prática e já possui resultados comprovados da sua eficácia. Em 
uma pesquisa interna, a empresa descobriu que quanto mais produ-
tivo um determinado grupo, mais forte é a capacidade de se arriscar 
e de se colocar em posição de vulnerabilidade na frente dos outros. 

Agora eu convido você a refletir sobre a sua postura enquanto 
líder, enquanto colaborador e enquanto organização: você tem con-
tribuído para que o seu time experimente na prática um ambiente 
onde exista a Segurança Psicológica?

Caso ainda não esteja vivendo isso, na prática, ficam aqui algu-
mas dicas que considero infalíveis para ajudar você a mudar a sua 
forma de pensar e agir. Leia e reflita com carinho e boa prática:
• Trabalhe o seu autoconhecimento e a forma como você lida 

com o novo, com o desconhecido.
• Pratique primeiro a Segurança Psicológica com você mesmo, 

entenda como é para você expor suas vulnerabilidades e como 
se sente quando o faz dentro do seu local de trabalho.

• Cultive espaços para realizarem conversas abertas sobre boas 
práticas e sobre como lidar com os erros. 

• Escute verdadeiramente as ideias das outras pessoas e não se 
comporte de forma hostil. Afinal, não é porque a ideia não é 
sua que ela seja ruim.

• Incentive o seu time a se arriscar mais e não puna ou constranja 
ninguém por ser diferente de você ou do que você espera.  n
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COLUNA ABTCP EM FOCO

CURSOS

Alunos do PPGCP concluem curso
A celebração do encerramento do 1º Programa de Pre-

paração de Gestores em Celulose e Papel (PPGCP), pro-
movido pela ABTCP com empresas parceiras, ocorreu em 
2 de agosto último na sede da Associação, em São Paulo, e 
contou com a presença de profissionais de Recursos Hu-
manos dessas empresas, professores, entre outros. Entre 
as apoiadoras do 1º PPGCP da ABTCP estão Eldorado 
Brasil, Klabin, Santher, Solenis, Suzano e Veracel. A maté-
ria sobre os resultados deste programa será publicada nas 
próximas edições da O Papel. 

Curso Básico de Fabricação em 

Papel Tissue  
Nos dias 25 e 26 de junho deste ano foi realizado 

em Curitiba-PR o curso de Fabricação em Papel Tissue 
que teve como patrocinadores: Albany, Andritz, Sole-
nis e Voith. O curso foi ministrado pelo coordenador 
da Subcomissão de Tissue da ABTCP, Afonso Mendes, 
e contou com o apoio do Sindicato das Indústrias de 
Papel e Celulose do Paraná (Sinpacel).
 

Quinto Encontro de Operadores 
de Linhas de Fibras e Primeiro 
Encontro de Operadores de Pátio 
de Madeira

Nos dias 30 e 31 de julho último foram realizados o 5º 
Encontro de Operadores de Linhas de Fibras e o 1º Encontro 
de Operadores de Pátio de Madeira, na unidade da Suzano, 
em Jacareí-SP, com o objetivo de promover o intercâmbio de 
informações entre operadores, divulgando as mais recentes 
inovações e soluções tecnológicas. Como tema principal os 
eventos discutiram o “Controle de Qualidade de Madeira 
para Produção de Celulose”.  Confira mais sobre o assunto na 
próxima edição da O Papel.

WEBINAR

Qual o próximo nível na Gestão de 
Válvulas de Controle?

Guilherme Golfetto, engenheiro da Metso e especialis-
ta em Automação, apresentou no dia 7 de agosto último, o 
webinar sobre Gestão de Válvulas de Controle, abordando 
tópicos relevantes sobre o assunto, como os custos do ciclo 
de vida de uma válvula de controle, a abordagem de manu-
tenção, padrões de falhas de equipamentos e as tecnologias 
para o próximo nível na gestão de válvulas de controle.

“A válvula industrial é o elemento de controle mais empre-
gado na indústria, mas não recebe a atenção adequada. Ou 
seja, muitas vezes o que vemos na indústria é que, mesmo que 
classificada como alta criticidade, podendo parar equipamen-
tos e até trazer danos ambientais, ela vem sendo ignorada. Por 
isso, reforçamos sua relevância e afirmamos que é importante 
investir em tecnologia para monitorar, acompanhar seu ciclo 
de vida e antecipar falhas”, contextualizou.

Nesse sentido, as atenções necessárias passam pelo enten-
dimento do custo de ciclo de vida da válvula de controle. A 
partir do momento que se compra a válvula até seu descarte, 
existe um processo e muitas vezes não se observa como ele 
é dividido. “A compra representa 20%, o custo da instalação 
representa 5%; a operação e manutenção equivalem a 70% 
e os 5% finais são referentes ao seu descarte. Logo, um ciclo 
otimizado deve atuar principalmente na manutenção e ope-
ração, onde está a maior parte do custo alocado”, enfatizou.

Os 70% estão ligados diretamente à abordagem da ma-
nutenção. Uma delas é a manutenção reativa ou corretiva. 
“Esse tipo, não programado, tem impacto de custo muito 
alto. Na segunda abordagem, de caráter preventivo, o impac-
to é menor, mas acarreta o alto custo e inatividade da opera-
ção. Além disso, existe ainda o monitoramento baseado em 
condição única, com alertas antes da falha, com intervenções 
moderadas, ao mesmo tempo em que se pode ter falsos-po-
sitivo; e a manutenção preditiva e prescritiva, que vem como 
tendência pela Indústria 4.0, usando multivariáveis que ana-
lisa e processa diversos dados de diversas fontes”, listou.

Na ocasião, Golfetto citou um estudo realizado pelo grupo 
Gartner, mostrando que cerca de 50% das manutenções preven-
tivas realizadas em uma indústria de processo não eram neces-
sárias e 10% foram prejudiciais, ou seja, incluíram problemas 
que provavelmente não existiam nas válvulas. Outro dado desta-
cado pelo engenheiro da Metso e especialista em automação foi 
que a manutenção preventiva não é a que possui melhor relação 
custo-benefício. “Baseado em estudos é possível identificar que 
apenas 11% dos equipamentos apresentam falhas relacionadas 
à idade, ou seja, onde se aplica a manutenção preventiva ela é 
ineficiente em 89% dos equipamentos que apresentam padrão 
de falhas aleatórias”, disse o profissional.
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Quando se analisa a curva da Falha Potencial x Falha Fun-
cional é possível entender a importância da abordagem da 
manutenção nas válvulas de controle com objetivo de conse-
guir antecipação. “Quanto mais se demora para identificar a 
falha potencial perto da falha funcional, a curva do custo de 
manutenção aumenta. Ou seja, quando analisamos os gráfi-
cos dos equipamentos é importante observarmos o custo de 
manutenção para distanciarmos o máximo possível da falha 
funcional e isso se dá por meio da tecnologia”, lembrou.

Para tal, várias ferramentas podem ajudar na gestão de 
válvulas de controle e elas podem ser divididas por camadas, 
passando pela gestão de campo, gestão do ativo, gestão de con-
trole regulatório e gestão de risco. Na gestão de campo, tecno-
logias de testes de performance e estanqueidade em válvulas 
analisam a condição dos equipamentos com objetivo principal 
de garantir a disponibilidade do mesmo para o processo. “Esse 
tipo de tecnologia ajuda muito na tomada de decisão para sa-
ber se realmente é necessário remover a válvula ou não”. 

Na gestão do ativo, a análise de performance é estruturada 
por uma rede de dados mais robusta responsável pelo seu 
monitoramento on-line contínuo, mas atuando também na 
configuração, calibração e ajustes de dispositivos de campo 
remotamente. Na camada da gestão de controle regulatório, 
a ferramenta envolve tecnologias que conseguem identificar 
o comportamento dinâmico do processo e as fontes de os-

cilação e/ou variabilidade”, exemplificou Golfetto citando o 
diagnóstico de oscilação na malha devido ao elemento final 
de controle, indicando que a válvula possui algum problema 
físico (atrito, por exemplo) e que se faz necessário verificar o 
ajuste das gaxetas, fornecimento de ar do atuador e/ou posi-
cionador, entre outros.

Já a última camada de gestão de risco conecta as variáveis 
ao redor do ativo válvula e está ligada à Indústria 4.0, também 
conectada com a nova abordagem de manutenção prescritiva, 
uma vez que realiza a sua gestão diante do maior número de in-
formações possíveis, como criticidade, desempenho, estoque, 
movimentações e indicadores de manutenção (Mean Time To 
Repair – MTTR, Mean Time Between Repair – MTBR, Mean 
Time Between Failure – MTBF), entre outros.  Nesse caso, o 
principal objetivo é conectar e combinar diversas informações 
de diversas fontes para conseguir fornecer o nível de risco des-
sa válvula. “Imagine o seguinte cenário: uma válvula possui 
alta criticidade. É obsoleta, está apresentando baixo desempe-
nho, estoque baixo, MTTR alto e MTBR baixo e o MTBF está 
baixo também. Logo, é possível notar que essa válvula tem um 
grau elevado de risco devido a junção de várias variáveis. Com 
as tecnologias atualmente disponíveis se faz necessário se pre-
parar para o próximo nível na gestão de válvulas de controle. 
E você? Está preparado?”, concluiu deixando a reflexão sobre 
essa etapa do processo.               n

Edições disponíveis também em formato digital em www.revistaopapeldigital.org.br e para 
leitura em smartphones e tablet pelo aplicativo “Revista O Papel” nas lojas AppStore e GooglePlay

OUTUBRO/2018

Na próxima edição 
da Revista O Papel você 
vai conferir a cobertura completa 
da 7ª Semana de Celulose e 
Papel da ABTCP em Três Lagoas-MS 
e conhecer os diferenciais competitivos do capital 
humano e tendências tecnológicas do setor nesta  
Quarta Revolução Industrial. 

E mais: REPORTAGEM ESPECIAL
RISI Latin America Conference: 
as tendências do mercado florestal 
e de papel e celulose na América Latina

Leia na próxima edição 
da revista O Papel:

Contrate seu anúncio até: 13/09/2019  
Entregue a mídia até: 16/09/2019

REVISTA O PAPEL - EDIÇÃO SETEMBRO 2019

BOX COMERCIAL

PARA ASSINAR A REVISTA O PAPEL OU ANUNCIAR, FALE COM O RELACIONAMENTO ABTCP
E-mail: relacionamento@abtcp.org.br   /    Tel.: (11) 3874-2708 / 2714 ou 2733
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Promover visitas a universidades e centros de pesqui-
sa está no escopo das atividades da Rede de Inovação 
ABTCP. E no dia 26 de julho último foi a vez dos in-

tegrantes da Rede conhecerem as instalações dos Laboratórios 
de Celulose e Papel (LCP) e de Processos Industriais e Materiais 
da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais. 
“O objetivo é aproximar empresas e institutos e permitir que se 
discutam as possibilidades de desenvolvimento de pesquisas, 
conforme a estrutura e serviços oferecidos, sob o conceito da 
inovação aberta”, pontua Viviane Nunes, coordenadora da Área 
Técnica da ABTCP.

O Laboratório de Celulose e Papel (LCP-UFV) possui 
uma equipe técnica altamente qualificada, instalações e equi-
pamentos modernos. Os serviços de assessoria técnico-cientí-
fica atenderam, nos últimos anos, a mais de 50 clientes nacio-
nais e internacionais nas áreas de matéria-prima, processos, 

REDE DE INOVAÇÃO ABTCP VISITA 
LABORATÓRIOS DA UFV

POR THAIS SANTI
Especial para O Papel

REDE DE INOVAÇÃO

Objetivo foi conhecer a estrutura e avaliar parcerias com as áreas de pesquisa da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais

qualidade do produto e controle ambiental. A equipe atua em 
assessoria técnico-científica em três áreas principais: pesquisa 
e desenvolvimento, prestação de serviços e consultoria técnica. 
Os programas de pesquisa do LCP-UFV são voltados ao de-
senvolvimento de tecnologias de ponta para a produção de ce-
lulose e papel, especialmente a partir da madeira de eucalipto. 
Os resultados das pesquisas efetuadas no âmbito do LCP-UFV 
fornecem subsídios às indústrias nacionais na elaboração de 
planos de expansão e na tomada de decisão quanto à imple-
mentação de novas tecnologias. 

Nos últimos 10 anos, o grupo de tecnologia do LCP-UFV 
tem se dedicado à assessoria técnico-científica visando aten-
der às necessidades da indústria nacional de celulose e papel, 
em quatro áreas principais: 1. Adaptação de novas tecnologias 
à manufatura de celulose e papel a partir do eucalipto. 2. De-
senvolvimento de novas tecnologias de fabricação de celulose 
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branqueada de eucalipto, de baixo impacto ambiental. 3. Desen-
volvimento de novas tecnologias, de produtos e otimização de 
processos industriais de fabricação de celulose e papel. 4. Otimi-
zação de Estações de Tratamento de Efluentes Líquidos e Geren-
ciamento dos Resíduos Sólidos.

A professora Deusanilde de Jesus Silva do Departamento 
de Química, setor de Engenharia Química e coordenadora do 
Laboratório de Processos Industriais e Materiais (LABPIM), 
da UFV, vê com otimismo a estruturação da Rede de Inovação 
ABTCP. “Trata-se de um formato interessante que, além de aten-
der às empresas participantes, também criará oportunidades de 
fomento para as instituições de pesquisa e universidades. Consi-
dero que, dentro das universidades, temos muito a oferecer em 
termos de inovação que já poderiam ser utilizadas. Temos es-
trutura e recursos humanos suficientes à altura para o desenvol-
vimento de trabalhos de interesse específicos da Rede”, afirmou 
Deusanilde, que é também coordenadora do Comitê Avaliador 
de Artigos Técnicos da Revista O Papel.

Sobre o LABPIM, Deusanilde conta que o espaço está es-
truturado considerando as linhas de pesquisa do programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Química e que o laboratório tra-
balha com uma estrutura enxuta, utilizando recursos humanos 
em treinamento do curso de Engenharia Química, do programa 
de iniciação científica e da Pós-Graduação e recursos humanos 

qualificados, responsáveis por equipamentos sofisticados, dis-
poníveis em laboratórios da universidade para uso comum que 
são os professores parceiros. 

“Portanto, nós temos a capacidade de realizar atividades/
serviços envolvendo operações unitárias e conversões quími-
cas e bioquímicas, utilizando, especialmente, matérias-primas 
de fontes renováveis e convencionais, atendendo às demandas 
existentes e novas, e a caracterização de matérias-primas inter-
mediárias e produtos, bem como o tratamento de resultados em 
softwares estatísticos, de engenharia, etc., que são realizados em 
laboratórios especializados dos citados professores parceiros. A 
nanotecnologia, envolvendo a utilização de biomateriais para 
obtenção de produtos em escala nano é, dessa forma, uma das 
áreas que trabalhamos e faz parte da linha de pesquisa de Mate-
riais do nosso programa”, detalhou a professora da UFV.

Alguns dos projetos recentemente desenvolvidos e em de-
senvolvimento no laboratório e em parceria com professores 
parceiros que podem ser citados são: 1. Síntese, caracterização 
e avaliação de zircônia sulfatada como catalisador na transes-
terificação de molécula modelo, com o objetivo de desenvolver 
um catalisador heterogêneo para aplicação e estudo cinético 
da reação de transesterificação. 2. Estudo do pré-tratamento e 
do tempo de hidrólise na produção de nanocristais de celulose, 
com o objetivo de avaliar os parâmetros pré-tratamento alcali-
no de biomassa e tempo de reação na morfologia, nas dimen-
sões e na estabilidade da suspensão de nanocristais de celulose, 
bem como, no rendimento. 3. Estudo da lipase Eversa® Trans-
form 2.0 nas formas livre e imobilizada e sua aplicação na rea-
ção de transesterificação de molécula modelo, com o objetivo 
de avaliar o método de imobilização por aprisionamento em 
polímero no desenvolvimento de biocatalisador heterogêneo. 
4. Utilização de ligninas kraft obtidas por precipitação sequen-
cial para revestimento de fertilizante fosfatado, com objetivo 
de estudar a liberação do fósfoto para o sistema. 5. Desenvol-
vimento e caracterização de compósitos de fontes renováveis, 
com o objetivo de estudar compósitos com nanocristais de 
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Representantes da Rede de Inovação da ABTCP e profissionais da UFV Grupo da Rede de Inovação também visitou a Sociedade de Investigações 
Florestais (SIF)

Professores parceiros que receberam o grupo da Rede de Inovação e 
apresentaram as instalações dos laboratórios. Da esquerda para a direita: Profa. 
Maria Eliana (DEQ), Prof. Sukarno (DPF), Profa. Deusanilde (DEQ) e Prof. Fábio 
(DEQ). (DEQ e DPF – Departamento de Química e Departamento de Física)
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celulose. 6. Utilização de polieletrólito 
em associação com nanocristais de ce-
lulose como alternativa para melhorar 
a resistência do papel. 7. Extração de 
hemiceluloses de diferentes biomassas 
lignocelulósicas para produção de bio-
filmes. 8. Alternativas para secagem de 
nanocristais de celulose em dispersões 
coloidais por meio da adição de agentes 
umectantes e seus efeitos nas suas carac-
terísticas morfológicas e dimensionais 
após a redispersão. 9. Produção de fur-
fural por catálise heterogênea a partir de 
xilana extraída de polpa branqueada de 
eucalipto, dentre outros.

SIF – Apoiando a inovação aberta
A viagem dos participantes da Rede 

de Inovação ABTCP, além de passar 
pela UFV, também rendeu uma visita 
à Sociedade de Investigações Florestais 
(SIF). Criada em 1974 entre a UFV e as 
principais empresas florestais do Brasil, 
a SIF visa a dar suporte ao desenvolvi-
mento das pesquisas e da qualificação 
profissional a partir de projetos de cunho 
científico, econômico e socioambiental. 
Desde recursos para modernização de la-
boratórios à contratação de profissionais 
capacitados. O conhecimento gerado é 
disponibilizado à sociedade na forma de 
publicações, através da Revista Árvore, 
do Jornal SIF, boletins e website.

Para Glêison Augusto dos Santos, 
engenheiro Florestal e Diretor Científi-
co da SIF, as chamadas de inovação são 
muito importantes para o desenvolvi-
mento do setor florestal e por consequ-
ência  da produção de celulose. “Entre 
as principais demandas, que vão desde 
o viveiro de mudas até a fábrica de ce-
lulose, as principais destacadas pela SIF 
são: o desenvolvimento de produtos de 
maior valor agregado a partir da madei-
ra, que provavelmente serão nanoprodu-
tos, métodos eficazes e ambientalmente 
corretos de controle de pragas e doen-
ças, desenvolvimento de materiais gené-
ticos mais adequados ao uso fabril (com 
maior densidade básica da madeira) e 
inovações no uso da água na floresta e 
na fábrica”, listou.

Como exemplo de projetos desen-
volvidos dentro desse escopo, ele citou o 
UFV Forest Insight, chamada em que fo-
ram recebidas 31 ideias e produtos inova-
dores para atender aos desafios enviados 
pelas suas associadas. “Foram seleciona-
das as nove melhores ideias que foram 
aceleradas pela agência de inovação da 
UFV (TecnoPark) em conjunto com a 
SIF. As startups receberam treinamento 
em business plan, marketing, construção 
de pitch e negociação”, contou Santos.

No dia 2 de agosto passado uma 
banca foi formada por vários gestores de 

empresas de celulose, siderurgia, energia 
e chapas e atualmente as melhores ideias 
estão em negociação com essas empre-
sas, com potencial de gerar valor dentro 
dessas cadeias produtivas. “Esse tipo de 
chamada de inovação, favorece o pensa-
mento „fora da caixa“ e traz para o setor 
de celulose novas oportunidade de oti-
mização de processos e a possibilidade 
de desenvolvimento de novos produtos”, 
frisou o diretor da SIF. Ele acrescentou 
como exemplo uma das startups que 
participaram do UFV Forest Insight e 
que apresentou novos produtos que po-
dem ser produzidos através da nanoce-
lulose e nanolignina.

Ainda assim, o diretor da SIF vê a 
inovação aberta como um desafio no 
País. “Geralmente nossas universidades 
não estimulam os estudantes a serem 
empreendedores e inovadores. Acredita-
mos que essa mudança de mentalidade 
na nossa população deve partir desde o 
ensino médio e ser maximizada na Uni-
versidade. Talvez seja necessária uma 
geração, para tornar o Brasil um país 
de empreendedores ligados à inovação. 
Nossos estudantes precisam aprender 
e treinar a inovar, para posteriormente 
colocar isso em prática. Muitas vezes 
será preciso mudar também a cabeça e a 
forma de agir dos professores dessas ins-
tituições de ensino”, disse.     n

Saiba mais informações sobre a REDE DE INOVAÇÃO: 
https://abtcp.org.br/rede-de-inovacao



 

Há   27 anos no Brasil, a ANDRITZ 
consolida-se como referência no 
fornecimento de grandes projetos EPC 
para  as  maiores  e  mais  importantes 
empresas do setor de celulose e papel  
do  país e  do mundo.  Nosso  compro- 
misso  é fazer de  cada projeto um su- 
cesso,  no  presente  e para  um futuro 
sustentável.

Para saber mais, entre em contato: 
pulpandpaper.br@andritz.com 

ANDRITZ Brasil Ltda.  ⁄ Av. Vicente Machado, 589 / 80420-010 - Curitiba-PR ⁄ Brasil /andritz.com

 PULP & PAPER

27  ANOS
FORNECENDO TECNOLOGIA DE PONTA, 

 SOLUÇÕES E SERVIÇOS NO BRASIL
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SOLUÇÕES ANDRITZ PARA O 
SETOR DE CELULOSE E PAPEL

SOLUÇÕES AMBIENTALMENTE CORRETAS QUE TRAZEM SIGNIFICATIVA 
REDUÇÃO DE CUSTOS  E VALOR AGREGADO PARA O SEU NEGÓCIO

SOLUÇÕES COMPLETAS PARA FÁBRICAS DE CELULOSE

Com sede em Graz, Áustria, uma história de mais de 150 anos e 
presente em 280 localidades em mais de 40 países, a ANDRITZ 
<https://www.andritz.com/group-en> é líder mundial no for-
necimento de sistemas, equipamentos e serviços para a indús-
tria de celulose, papel, tissue e cartão. Além da forte presença 
na área de celulose e papel, a ANDRITZ atua nos mais diversos 
segmentos industriais.  
Há 27 anos presente no Brasil e com sede em Curitiba (PR), a 
ANDRITZ BRASIL é referência no fornecimento de grandes 
projetos EPC (Engineering, Procurement and Construction), 
totalizando até o presente mais de 20 grandes empreendimentos 
para as maiores empresas do setor de celulose e papel no país.

A ANDRITZ oferece tecnologia inovadora para produção 
de celulose <https://www.andritz.com/pulp-and-paper-en> 
nas áreas de manuseio da madeira, cozimento, depuração 
e branqueamento da polpa, secagem e enfardamento 
da celulose, abrangendo também todo o processo de 
recuperação química (evaporação, caldeira de recuperação, 
planta de caustificação e forno de cal), tratamento de 
efluentes e caldeira de força. A empresa fornece, ainda, 
sistemas de preparação de massa, refinadores e máquinas 
para fabricação de papéis tissue. Adicionalmente, através 
de sua divisão de serviços, atua desde o desenvolvimento de 
peças de desgaste e reposição, até contratos personalizados  

A-Yield - < https://www.andritz.com/products-en/pulp-
and-paper/pulp-and-paper/pulp-production/kraft-pulp/
fiberline/continuous-cooking > proporciona utilização 
mais eficiente da matéria-prima, além de menor consumo 
de produtos químicos no cozimento Lo-Solids e na 
lavagem com DD-Washers.

Klabin Unidade Puma – Ortigueira (PR)

ANDRITZ SYNERGY™ <https://www.andritz.com/
products-en/pulp-and-paper/pulp-and-paper/service-
solutions/synergy-agreements> − que podem abranger 
uma área de processo ou uma fábrica inteira − para 
aumentar a eficiência geral de produção da planta.

Pulp line
1. Wood processing
2. Cooking
3. Washing, screening 
  and bleaching
4.  Drying and bale finishing

Chemical recovery
5. Evaporation
6. Recovery boiler, boiler island
7. Recausticzing
8. Lime kiln

A-Recovery+ - <https://www.andritz.com/products-en/pulp-and-
paper/pulp-and-paper/pulp-production/kraft-pulp/a-recovery-
plus/a-recovery-plus> a mais recente geração de soluções para o 
ciclo de recuperação química do processo de fabricação de celulose. 
Além de ajudar na otimização do processo de recuperação química 
e no uso geral de produtos químicos, também gera produção de 
químicos e produtos renováveis em grau comercial em paralelo 
com as entregas principais da área de recuperação. 

INFORME INSTITUCIONAL ANDRITZ
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SOLUÇÕES DIGITAIS PARA MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS

SAÚDE E SEGURANÇA

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

DIVULGAÇÃO ANDRITZ

CHRIS RAUSCH

A Indústria 4.0 e a IIoT (Internet Industrial das Coisas) já 
é realidade na ANDRITZ. Sob a marca METRIS <https://
www.andritz.com/metris-en/about-metris>, a ANDRITZ 
oferece um portfólio de soluções digitais personalizadas e 
totalmente integradas para melhoria contínua dos proces-
sos, tornando-os mais eficientes e rentáveis. 

A solução METRIS OPP (Otimização da Performance de 
Processo)  <https://www.andritz.com/products-en/metris/
automation/optimization-process-performance-opp> – ba-
seada em Sensores Inteligentes, Big Data e Realidade Au-
mentada − analisa uma enorme quantidade de dados cole-
tados em todos os sistemas. A OPP tem ajudado clientes no 
mundo inteiro a economizar milhões em poucas semanas, 
com a melhoria dos sistemas de produção.

A ANDRITZ adota as melhores práticas de QHSE − segundo as normas ISO 45001 e ISO 14001 − 
e está sempre em busca de melhorias contínuas a fim de garantir um ambiente de trabalho seguro 
e saudável a todos os colaboradores e partes interessadas, bem como a proteção do meio ambiente 
e das comunidades onde nossos negócios são conduzidos. 

A tecnologia ANDRITZ é desenvolvida em cooperação com 
os clientes, com foco em alcançar uma produção sustentável 
e com maior eficiência energética, a fim minimizar o consumo 
de energia, produtos químicos e água. O ótimo desempenho das 
muitas plantas de celulose entregues pela ANDRITZ aos maiores 
produtores de celulose no Brasil <https://www.andritz.com/
products-en/pulp-and-paper/pulp-and-paper/pulp-production/
kraft-pulp/fiberline-technology> e do mundo − com sucessivos 
recordes de produção atingidos − são provas da confiabilidade da 
ANDRITZ e de seu compromisso com o crescimento sustentável dos 
clientes, graças aos investimentos contínuos em P&D, sempre em 
busca de melhorias e inovações em nossos equipamentos e processos. 
A tecnologia ANDRITZ oferece vantagem técnica e econômica 
ao mesmo tempo - hoje e para um futuro sustentável.  n

Suzano Três Lagoas (MS) − Segunda linha de produção de celulose



Redução de custos e qualidade garantida.
A NSK oferece há alguns anos o serviço de repotencialização de rolamentos, que proprociona um 
acréscimo de vida útil a rolamentos que já operaram e apresentam boas condições para serem 
reutilizados, após procedimentos e processos garantidos pela NSK. 

Atendemos diversos tipos de rolamentos e marcas, gerando uma expressiva redução de custos 
de manutenção para a sua empresa.

Repotencialização de Rolamentos

Solicite um orçamento pelo e-mail marketing@nsk.com
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No terceiro e último capítulo da série “O estado da arte tecnológico” 
é destaque o tema sobre os Equipamentos, Máquinas e Acessórios; 

Manutenção e Montagens; e Equipamentos de Segurança. Nessa reportagem, 
os executivos falam sobre os desafios econômicos e tecnológicos e as 

oportunidades em direção ao desenvolvimento da produção mais inteligente 
de celulose e papel no contexto da Indústria 4.0. 

 REPORTAGEM DE CAPA

POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel / Colaborou: Patrícia Capo

CONCEITOS DA QUARTA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL NA MOBILIDADE DA 

PRODUÇÃO DO SETOR
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O universo da tecnologia da in-
formação tomou conta das 
linhas de produção das em-
presas, trazendo aos execu-

tivos diversas oportunidades de tornar as 
companhias mais competitivas. Contudo, 
trouxe desafios a serem superados na mes-
ma proporção. A começar pelo próprio en-
tendimento de conceitos relativos à Quarta 
Revolução Industrial na movimentação de 
máquinas e equipamentos nas linhas de pro-
dução de celulose e papel, entre outros. “O 
mundo corporativo está trabalhando forte-
mente no entendimento dos conceitos que 
formam a Indústria 4.0 e os desafios rela-
cionados a eles. Um dos grandes problemas 
atuais são as divergências de entendimento 
sobre tais tendências”, pontua Lucinei Da-

malio, coordenador da Comissão 
Técnica de Segurança do Trabalho 
da ABTCP e consultor em Segurança 
do Trabalho e Liderança. 

Além disso, acrescenta Damalio, os 
exemplos mais claros, como aqueles 
relacionados à manutenção preditiva, 
entre outros, são repetidos à exaustão 
– o que, muitas vezes, limita o tema e 
impede que as indústrias percebam o 
tamanho e a complexidade dos desa-
fios e possam planejar as estratégias 
e ações para superá-los. Na nomen-
clatura dos conceitos da Indústria 
4.0 tudo é novo para a maioria dos 
profissionais.  Big Data, inteligência 
artificial, IIoT (Internet Industrial 
das Coisas) e Simulação/Realidade 
Aumentada e Virtual, entre outros, 
são apenas alguns desses conceitos a 
serem entendidos. E aprender tudo 
sobre todos em um curto espaço de 
tempo não é nada fácil na velocidade 
das mudanças deste século. 

Contudo, os fabricantes do setor 
têm contado com parceiros relevan-
tes – como fornecedores –, que há 
muito já vêm trabalhando para aten-

ADOBESTOCK

ARQUIVO PESSOAL 

“Sem o enfoque adequado, grandes investimentos podem gerar poucos resultados 
efetivos”, alerta Damalio

der às demandas dos processos fabris das 
empresas de celulose e papel neste cená-
rio desafiador, a exemplo da Voith. “Te-
mos a coleta e o processamento de dados 
de máquinas para entregar tendências e 
indicar ações que venham ao encontro 
dos objetivos de nossos clientes, seja no 
incremento da produtividade do conjun-
to de equipamentos, seja na redução de 
consumo de energia, redução da perda 
de fibras, redução de quebras etc.”, des-
taca Hjalmar Fugmann, presidente da 
Voith Paper América do Sul.

Mas tudo que é oferecido em termos de 
estado da arte tecnológico em máquinas 
e equipamentos ainda esbarra dentro de 
muitas empresas na falta de conhecimento, 
alto custo de implantação, qualificação 
profissional,  ausência de infraestrutura 
e incentivos, e inexperiência no pro-
cesso de transição para a modernidade 
rumo ao aumento da competitividade 
da cadeia produtiva de celulose e papel.  
E, para Damalio, o caminho será mesmo 
encontrado para superar tudo isso por 
meio de debates entre todos os profis-
sionais , fabricantes e fornecedores, para 
chegar a soluções de maneira conjunta. 



UNIR OS
MELHORES

PARCEIROS PARA
ALCANÇAR A
EXCELÊNCIA.

ISSO É
PERFORMANCE. 

A SINDUS ANDRITZ E VERACEL 

AGRADECEM O EMPENHO E A DEDICAÇÃO 

DAS EMPRESAS PARCEIRAS QUE ATUARAM

COM ZERO ACIDENTE E ZERO 

RETRABALHO PARA CONSTRUIR A MELHOR 

PERFORMANCE INDUSTRIAL NA PARADA 

GERAL 2019. MUITO OBRIGADO.

UNIR OS
MELHORES

PARCEIROS PARA
ALCANÇAR A
EXCELÊNCIA.
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“A Indústria 4.0 desponta como caminho 
natural para aumentar a competitividade 
do setor por meio das tecnologias digi-
tais, mas ainda é pouco utilizada pelas 
empresas nacionais. O atraso brasileiro 
diante da integração das tecnologias físi-

cas e digitais em todas as etapas de desen-
volvimento de um produto fica evidente 
porque 43% das empresas não identifi-
cam quais tecnologias têm potencial para 
alavancar a competitividade do setor in-
dustrial”, frisa Damalio. 

O presidente da Voith Paper América 
do Sul acrescenta que neste cenário na-
cional há três desafios principais a serem 
superados pelo setor de celulose e papel. 
“O primeiro consiste em entender o que 
será moda e o que será útil, de fato, no 
uso da tecnologia digital.”, destaca Hjal-
mar Fugmann. “O segundo está liga-
do ao ambiente regulatório. É comum, 
ainda, observar empresas implementa-
rem soluções digitais sem considerar os 
aspectos de segurança que podem im-
pactar o seu negócio. Neste sentido, as 
soluções da Voith estão preparadas para 
atendê-los, já que dispomos de um por-
tfólio completo de serviços para cyber-
proteção voltados à indústria 4.0.” O ter-

ceiro desafio citado por Fugmann vai ao 
encontro da afirmação de Damalio sobre 
o parque industrial brasileiro. “É neces-
sária a modernização do parque fabril de 
papel e celulose no Brasil. E esta evolução 
deve ser feita passo a passo, o chamado  
“Stepwise Approach”.”

Para driblar esses desafios, diz Fugmann, 
a Voith criou uma divisão nova, a Digital 
Ventures, com o olhar atentamente volta-
do à área digital, reunindo as operações 
de tecnologia da informação, automa-
ção, software e sensoriamento. “Diante 
de tendências, como Internet das Coisas e 
Big Data, o desenvolvimento de softwares 
torna-se cada vez mais importante, in-
clusive para fabricantes de máquinas.” 
Além disso, o presidente da empresa diz 
que o ponto central da Voith é o capital 
humano. “Quando preparamos nossos 
colaboradores para novos desafios e uma 
nova forma de enxergar os processos e as 
conexões, estamos antecipando o futuro. 
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MP23 da Klabin de Correia Pinto

“O ponto central da Voith no desenvolvimento 
do estado da arte tecnológico é o capital 
humano”, destaca Fugmann
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DIVULGAÇÃO ABIM
AQ

Por isso, além da necessidade de treinar 
e capacitar nosso quadro de especialistas, 
é preciso complementá-lo com pessoas 
que possuam expertises diferentes para 
agregar aos conhecimentos já existentes.”, 
complementa.

Falando especificamente da oferta 
atual de tecnologias voltadas a equipa-
mentos e manutenção e do potencial 
que os novos desenvolvimentos têm a 
oferecer ao processo fabril e à seguran-
ça dos operadores, Damalio cita a inte-
roperabilidade (habilidade dos sistemas 
ciber-físicos, como suporte de peças, 
estações de montagem e produtos, das 
pessoas e das fábricas inteligentes de se 
conectarem e se comunicarem entre si 
através da internet e da computação em 
nuvem); a virtualização (uma cópia vir-
tual das fábricas inteligentes é criada por 
sensores de dados interconectados, que 
monitoram processos físicos com mo-
delos de plantas virtuais e modelos de 
simulação), e a descentralização (habi-
lidade dos sistemas ciber-físicos das Fá-
bricas Inteligentes de tomarem decisões 
sem intervenção dos operadores) como 
principais exemplos de incrementos be-
néficos ao processo fabril. 

Do ponto de vista tecnológico, Fug-
mann aponta a importância do conceito 
de Open Source. “Muitas das soluções 
desenvolvidas na linha da Indústria 4.0 
até aqui são baseadas nele, e isso permite 
uma interação mais eficiente com outros 
elos da cadeia de valor. Também é im-
portante levar em consideração nosso 
papel e relação com a comunidade ao 
nosso redor e nosso ecossistema, pois a 
ideia é aprender e somar, sempre mais 
e de forma rápida. Para isto, é preciso 
estar conectado. Ninguém cresce sozi-
nho, e num ambiente onde os ciclos de 
desenvolvimento e lançamento de novas 
tecnologias são cada vez mais curtos, a 
colaboração tem papel ímpar. Creio que 
nossa aproximação com as start-ups e 
com eventos de tecnologia de dentro e 
de fora do setor são bons exemplos.”

Ao olhar para o futuro, o presidente da 
Voith diz que estrategicamente a empre-
sa desenha três cenários para a indústria 
de papel e celulose, com alguns marcos 
previstos já para 2025: “Enxergamos um 
ecossistema cada vez mais conectado, 
com potencial crescimento das aplica-
ções do papel, oportunidades para o de-
senvolvimento de novos processos pro-
dutivos e geração de valor no segmento 
de embalagens”, pontua Fugmann. Neste 
sentido, o executivo diz que a Voith vem 
trabalhando no desenvolvimento de no-
vas tecnologias que estão no horizonte 
próximo, como controles automáticos, 
sensores virtuais, algoritmos de inteli-
gência artificial para análise de dados e 
também em pesquisas na linha de oti-
mização e piloto automático, além da 
área de algoritmos avançados que devem 
ser as tendências para o futuro. “Neste 
contexto, a indústria de papel e celulose 
tende a ser cada vez mais automática, efi-
ciente e sustentável”, comenta.

Ações estratégicas para 
antecipar a revolução industrial

A Voith vem investindo de forma sig-
nificativa em soluções inteligentes para 
as diferentes etapas da fabricação de 
papel. Entendendo a dinâmica de inter-

dependência dentro do ecossistema de 
papel e celulose e a aceleração dos ciclos 
de desenvolvimento, a empresa tem tra-
balhado para estabelecer parcerias com 
companhias de relevante conhecimento 
em áreas técnicas específicas do mundo 
digital e trazido o que existe de mais mo-
derno para o mercado.

“É preciso lembrar que Pesquisa e De-
senvolvimento é uma atividade vital para 
o nosso negócio.”, destaca Hjalmar. No 
último ano fiscal, o Grupo Voith inves-
tiu globalmente 225 milhões de euros em 
P&D, totalizando cerca de 1 bilhão nos 
últimos cinco anos, além de ter registra-
do 340 novas patentes. “Temos centros 
de pesquisa na Alemanha, Ásia, Europa 
e Américas. No Brasil, estamos fomen-
tando start-ups em uma parceria, pelo 
segundo ano consecutivo, com a Câmara 
de Comércio Brasil-Alemanha por meio 
do programa “Start-ups Connected”, em 
que buscamos empresas que desenvol-
vam conosco produtos, serviços e solu-
ções que tornem o processo de fabricação 
de papel cada vez mais inteligente, efi-
ciente e sustentável – e esta é a tendência 
para a indústria de papel e celulose.”

A gênese da atividade de P&D da Voi-
th está em trazer valor para os clientes 
na solução de problemas, tais como: a 
diminuição do tempo de uma parada 

Maria Cristina: “Dada a situação interna com um dinamismo aquém do seu potencial, vimos o 
empresariado mais disposto a procurar mercados fora do País”
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não planejada, o tempo de mudança 
quando da quebra de um equipamento, 
economia de fibra, mão de obra, ener-
gia, diminuição do custo de manuten-
ção e materiais, entre outros. “Estamos 
construindo, junto com nossos clientes, 
parceiros e demais membros de nossa 
cadeia de valor, uma jornada para buscar 
os benefícios propostos pela Indústria 
4.0”, destaca Fugmann. Um exemplo de 
solução possível no setor de papel e ce-
lulose citado por ele, é que a automatiza-
ção desse sistema indicará a quantidade 
de insumos necessária para a produção 
diária de uma fábrica. 

Dessa forma, a própria máquina 
acompanhará o processo e indicará qual 
a quantidade necessária de matéria-pri-
ma para a realização daquele trabalho, 
ajustando o que for necessário de for-
ma a otimizar o processo, e substituin-
do a necessidade de um time de pessoas 

econômica esboçada pelo Brasil ao lon-
go de 2018 tenha trazido reflexos posi-
tivos aos players que compõem a indús-
tria nacional, a Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq) informa que fatores como 
greve dos caminhoneiros, eleições pre-
sidenciais e guerra comercial entre Es-
tados Unidos e China dificultaram uma 
retomada mais consistente por parte do 
setor de Máquinas e Equipamentos. 

“O desempenho foi semelhante ao 
da economia nacional. O crescimento 
mais expressivo na receita foi influen-
ciado pelas exportações. No mercado 
interno, a exemplo do que ocorreu com 
o PIB, a recuperação foi mais fraca, le-
vando a uma estabilidade em relação 
aos resultados apresentados no ano an-
terior”, detalha Maria Cristina Zanella, 
gerente do Departamento de Compe-
titividade, Economia e Estatística da 
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DIVULGAÇÃO SUZANO

Máquina de Papel Tissue da Suzano, Unidade Mucuri

para verificar o quanto já foi produzido 
e o quanto ainda será necessário para 
finalizar a produção diária. Os próprios 
componentes da máquina suportarão no 
diagnóstico do que é preciso ser feito/
reparado. “Em termos de approach, a 
Voith procura desenvolver soluções “a 
quatro ou mais mãos”, ou seja, ao lado 
dos clientes e parceiros desenvolvemos 
soluções para problemas reais utilizan-
do metodologias como Design Thinking 
e a geração de MVPs (Minimum Viable 
Products), entre outras. Isso implica di-
zer que, no fundo, estamos olhando para 
o que os clientes dos nossos clientes que-
rem”, finaliza Hjalmar Fugmann.

Um olhar sobre
o cenário econômico

As tecnologias e suas oportunidades 
ofertadas ao setor na Indústria 4.0 são 
enormes. Porém, ainda que a retomada 
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DIVULGAÇÃO SUZANO

Abimaq, informando que, em 2017, as 
vendas para o mercado doméstico re-
cuaram 6,9%, enquanto em 2018 houve 
crescimento de 0,7%.

De acordo com Maria Cristina, 
uma série de fatores contribuiu para 
o desempenho do último ano, ainda 
que positivo, um pouco mais fraco do 
que o desejado. «Dada a situação inter-
na com um dinamismo aquém do seu 
potencial, vimos o empresariado mais 
disposto a procurar mercados fora do 
País. O câmbio do período também fa-
cilitou este processo e o setor viu sua 
retomada baseada nesta iniciativa. Ain-
da assim, o resultado total do setor (so-
mando atuação no mercado interno e 
externo) foi visto com bastante otimis-
mo, pois após cinco anos de retração, 
2018 foi o primeiro ano a apresentar 
resultado positivo”, completa o balanço.

A gerente do Departamento de Com-
petitividade, Economia e Estatística da 
Abimaq destaca que a forte recessão 
vivida pelo País nos anos anteriores 
provocou falhas profundas na estru-
tura produtiva, que ainda não foram 
corrigidas por completo. “O Brasil ain-
da convive com um elevado endivida-
mento e o setor produtivo com elevada 
ociosidade. Alguns setores produtivos 
sequer retomaram suas atividades, 
como é o caso do de infraestrutura, 
cuja atividade demandaria um volume 
importante de máquinas e equipamen-
tos no País”, constata ela.

Para driblar tais fatores exógenos 
que impactaram a indústria nacional, 
as empresas fabricantes de máquinas e 
equipamentos precisaram se adequar à 
realidade que se fez presente para man-
ter a própria competitividade. “Houve 
uma importante reestruturação do 
quadro de profissionais. Esta reestru-
turação foi baseada, principalmente, 
na redução da mão de obra, visando 
garantir o mínimo para sobrevivência 
da empresa, mas outras ações também 
foram realizadas em prol da melhoria 

da gestão e dos processos produtivos”, 
revela Maria Cristina.

Dando enfoque aos caminhos estraté-
gicos que o setor deve seguir para se man-
ter competitivo no curto, médio e longo 
prazos, ela diz que o setor fabricante de 
máquinas e equipamentos está colocan-
do suas fichas no sucesso da agenda de 
reformas propostas pelo atual governo, 
entre elas a da previdência, a tributária 
e a desburocratização da economia, “que 
certamente removerão certas amarras 
que há anos dificultam a vida de quem 
quer produzir no País”. Em paralelo, o 
setor pratica um esforço contínuo para 
manter seus produtos adequados às ne-
cessidades de mercado. “O setor tem par-
ticipado de rodadas de negócios, feiras, 
cursos, entre outros, visando melhorar a 
sua atuação no Brasil e no exterior”, con-
textualiza a gerente do Departamento de 
Competitividade, Economia e Estatística. 

A Abimaq reconhece que a indústria 
está inserida em uma revolução que 
mudará de forma profunda a estrutura 
industrial das empresas. “O setor de 
máquinas e equipamentos é o portador 
desse futuro, haja vista que, na indús-
tria, são as máquinas que possibilitarão 

essa transformação”, aponta João Alfre-
do Delgado, diretor de Tecnologia da 
Abimaq.  Segundo ele, não só o modelo 
de negócios das empresas mudará, como 
o perfil dos profissionais atuantes neste 
mercado. “O advento da Inteligência Ar-
tificial, possibilitado pela comunicação 
máquina a máquina, pela revolução dos 
sensores e de modernos softwares,  leva 
à tomada de decisões no âmbito das má-
quinas e à agregação de valor dado pelas 
informações coletadas em tempo real e 
processadas em modernos algoritmos de 
decisão. Isso altera o perfil das empresas, 
que terão mais serviços sofisticados 
agregados aos seus produtos, e dos pro-
fissionais envolvidos nestes processos, já 
que eles serão impactados diretamente 
e terão de desenvolver novas habilida-
des”, explica. “Teremos menos pessoas 
no chão de fábrica e mais pessoas em 
programação e controle, em serviços de 
suporte e manutenção. O mundo será 
mais digital e a capacidade de transitar 
por ele será fundamental”, complemen-
ta Delgado em relação à necessidade de 
um amplo programa de requalificação 
profissional para aqueles que hoje ocu-
pam funções de produção.     n

DIVULGAÇÃO ABIM
AQ

Segundo Delgado, a consolidação da Indústria 4.0 trará mudanças não só no modelo de 
negócios das empresas, como ao perfil dos profissionais atuantes neste mercado
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VALORIZAMOS O PRESENTE, 
ALMEJAMOS O FUTURO!

A busca por soluções que maximizem o retor-
no operacional e minimizem os impactos 
socioambientais são fatores-chave de suces-
so para as indústrias do futuro. Almejamos 
o futuro entendendo as necessidades do pre-
sente e as tendências do porvir. 

A Contech e o porvir
Somos uma empresa química líder em soluções para a 

indústria de celulose e papel. Começamos há 30 anos com o 
propósito de oferecer valor ao segmento; e assim seguimos. 

Inicialmente colocamos foco em apresentar valor por 
meio de um sistema termodinâmico para condicionamento 

INFORME INSTITUCIONAL CONTECH
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das vestimentas nas máquinas, e nos tornamos líderes e 
atuantes em nove países no mundo a partir dessa solução. 
Mas nosso valor está na inovação e, portanto, seguimos 
criando produtos e soluções baseados em nossos concei-
tos de entrega customizada, sustentabilidade e sobretudo, 
química inteligente. 

Eficiência responsável, nosso conceito Biosmart
As soluções da Contech podem ser aplicadas na fabri-

cação de papel, na preparação de massa no processo pape-
leiro e na fabricação de celulose. 

Assim, a Contech visa por meio da química inteligente 
(Smart Chemistry), oferecer produtos que unem eficiência à 
melhoria de seus processos atuando na redução de custo dos 
químicos utilizados. 

A BIOSMART-Contech Quality Concept, é a assinatura 
do nosso comprometimento com a melhoria contínua da 
nossa linha de produtos, bem como a responsabilidade de 
entregar qualidade, resultados e redução de custos de quí-
micos no processo produtivo e de aplicação. 

Monitoramento em tempo real, IoT Contech.
Lançamos então, o CONN ACT, um sistema operacional 

de monitoramento e controle dos nossos sistemas de aplica-
ção de químicos de forma remota.

Por meio dessa desta importante ferramenta consegui-
mos interpretar a condição de aplicação dos nossos quími-
cos e eventuais falhas do sistema em tempo real e prever 
determinadas situações.

Essa ferramenta nos mantem alinhados ao futuro e 
comprometidos com nossos diferenciais de customização 
de produtos.

A operação acontece através de nosso aplicativo que se 
comunica diretamente ao nosso servidor. Os dados são 
apresentados diretamente aos painéis de operação dos 
nossos sistemas instalados por meio de sensores e tecno-
logias de comunicação.

Acreditamos no potencial e crescimento da indústria do 
papel e celulose do futuro. Conhecendo seus desafios de 
hoje, compreendendo as necessidades reais e oferecendo 
soluções em linha com a indústria do futuro.      n



Adianta falar com quem entende só 
de tecnologia, mas não sabe nada 
sobre a implantação do seu projeto? 

Sinta a experiência de conversar com uma única empresa, 
que tem especialistas em todas as áreas, para cuidar com 
excelência de tudo o que sua empresa precisa.
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QUANDO O ASSUNTO É COMPARTILHAR 
CONHECIMENTO SOBRE TEMAS 

RELEVANTES DO MERCADO DO PAPEL, O 
WEBINAR@VOITH É O PROTAGONISTA

H á mais de 150 anos, a Voith tem se dedicado 
com paixão às tecnologias para a fabricação do 
papel. Tão importante quanto consolidar esse 
know-how é compartilhar informações que con-

tribuam para a evolução do mercado do papel.  Esta vi-
são ganhou um foco ainda mais educativo por meio do  
Webinar@Voith, ao vivo, gratuito e on-line, que leva essa 
expertise a empresas do setor.

Todos os meses, o Webinar@Voith traz orientações técni-
cas e explica como superar os desafios operacionais da indús-
tria do papel. É nessa hora que os nossos especialistas entram 
em cena, para manter nossa audiência informada sobre a apli-
cação e atualização de processos, equipamentos, soluções e 
tecnologias para otimizar resultados.

Desde o início de 2019, o Webinar@Voith está de cara nova: 
com uma estrutura ainda mais moderna, os vídeos agora ofe-
recem tradução simultânea para o espanhol. Basta selecionar 
o idioma ao realizar a inscrição. Para acompanhar a próxima 
transmissão ao vivo, e assistir aos vídeos já produzidos, acesse o 
site: www.webinarvoith.com.br.

Neste informe especial, confira alguns destaques do  
Webinar@Voith que – prestes a completar um ano – já tota-
liza mais de 400 minutos de conteúdos exclusivos. São temas 
que esclarecem dúvidas, ampliam o conhecimento e anteci-
pam inovações que conectam as pessoas às transformações 

que tornam o processo produtivo cada vez mais inteligente, 
eficiente e sustentável. É dessa forma que a Voith se posicio-
na na vanguarda do setor como fornecedora completa para o 
mercado de papel.

  Setembro/2018 - “Inovador, o VForm elimina a obsolescên-
cia de hidrofólios estáticos na seção de formação do papel e 
incorpora a solução Voith ‘3 em 1’: ajuste de ângulo, ajuste de 
altura e conexão total com a plataforma Papermaking 4.0.”
Apresentador: Eduardo Kalleder – Engenheiro de Aplicação 
Products & Services da Voith Paper América do Sul.

  Outubro/2018 -  “Ao formar uma película uniforme de água 
entre o feltro e a caixa de sucção, o FilmLube da Voith corri-
ge insuficiências na lubrificação, o que se reverte em maior 
qualidade do papel e melhor runnability de máquinas Tissue.”
Apresentador: Wagner Souza – Gerente de Contas Tissue/
Non-Woven da Voith Paper América do Sul.
 

 Novembro/2018 – “O OnCare, solução da Voith que com-
bina realidade aumentada e mobilidade para a gestão da ma-
nutenção de instalações industriais, leva a informação certa, 
ao processo certo, para a equipe certa.”
Apresentador: Marco Aurélio Silva – Coordenador Vendas  
IIoT/IT da Voith Paper América do Sul.
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Luz, câmera, ação! O Webinar@Voith é transmitido ao vivo de um estúdio na Zona Sul de 
São Paulo. Na foto, Alessandro Previatte, Gerente de Contas da Voith Digital Ventures 
América do Sul, durante webinar de Março/2019

Por trás das câmeras: diversos técnicos de filma-
gem são envolvidos para que o Webinar@Voith 
seja transmitido para o mundo todo



  77Agosto/August  2019  •  Revista O Papel

 Dezembro/2018 – “Mais de 200 referências mundiais de 
aplicação validam os ganhos de eficiência trazidos pelo con-
ceito Intensa Pulper da Voith ao processo de desagregação, 
tanto em redução do consumo de energia quanto em aumen-
to de produção.”
Apresentador: Flávio Granito – Gerente de Products & Servi-
ces da Voith Paper América do Sul.
 

 Janeiro/2019 - “O CleanLine Extract 4D é o único sistema 
de limpeza disponível no mercado que utiliza jatos de água 
em quatro direções, constituindo uma nova geração de sis-
tema de limpeza de telas. Em conjunto com as telas seca-
doras Voith, com conceito de tecimento CleanWeave, torna a 
remoção de contaminantes muito mais fácil e eficiente, com 
evaporação e secagem da folha melhores.”
Apresentadores: 
Patrícia Schmidt – Engenheira de Aplicação Products & 
Services da Voith Paper América do Sul.
Marcelo Munhoz – Gerente de Aplicação Fabrics and Roll 
Systems da Voith Paper América do Sul.
 

 Fevereiro/2019 - “Os serviços especializados Voith de 
manutenção de prensas de sapata NipcoFlex traduzem a 
confiabilidade esperada em uma verificação completa e 
preditiva de todos os itens, com foco no aumento da vida útil 
do equipamento e da qualidade do papel.”
Apresentador: Renato Santos – Coordenador de Serviços da 
da Voith Paper América do Sul.

 Março/2019 – “As soluções OnEfficiency da Voith transfor-
mam dados em informações que viabilizam decisões, e resul-
tam em ganhos de produtividade e qualidade da máquina de 
papel, alinhados à redução no consumo de fibras e de energia.”
Apresentador: Alessandro Previatte – Gerente de Contas da 
Voith Paper América do Sul.
 

 Abril/2019 – “As soluções EcoChange T e SpeedChange T 
estão presentes em mais de 100 aplicações, tanto em Tissue 
quanto em outros grades de papel, e demonstram como pro-

cessos automáticos de Turn up da Voith são mais eficientes, 
e reduzem perdas no início do enrolamento da máquina.”
Apresentador: Wagner Souza - Gerente de Contas Tissue/
Non-Woven da Voith Paper América do Sul.

 Maio/2019 – “A Auditoria Voith proporciona uma visão 
holística ao sistema de Bombas de Vácuo, provendo indica-
dores para monitorar melhorias no consumo de potência, 
vácuo e água de selagem, com foco na eficiência no desa-
guamento de papel.”
Apresentador: Henrique Milan – Gerente de Operações da 
Voith Paper América do Sul. 

 Junho/2019 – “O OnCare.Asset, solução com a expertise 
da Voith que proporciona a integração de diversas ferramen-
tas de manutenção em uma plataforma única e otimiza roti-
nas e gerenciamento de ativos.”
Apresentador: Diego Minhava – Sales & Application Engineer 
da Voith Paper América do Sul. 
 

 Julho/2019 – “O FeltView melhora o desempenho da seção 
de prensas e reduz o risco de acidentes, por meio do monitora-
mento contínuo de permeabilidade e umidade dos feltros.”
Apresentador: Ivan Medeiros – Gerente de Vendas da  
Voith Paper América do Sul.

 Agosto/2019 – “O SmoothRun é o novo sistema de amor-
tecimento hidropneumático para rebobinadeiras, projetado 
para solucionar problemas de vibração causados pela rugo-
sidade da superfície do papel e garantir um bom processo de 
enrolamento, sem redução de velocidade.”
Apresentador: William Petrângelo – Sales & Application 
Engineer da Voith Paper América do Sul.
Ficha Técnica Webinar@Voith
• Duração: 45 minutos
• Ao vivo, gratuito e on-line 
• Periodicidade: mensal

Confira a nossa programação! www.webinarvoith.com.br     n

Pala falar com o apresentador do mês, basta enviar um e-mail para 
falecomwebinar@voith.com. Na foto, Fernanda Markus e Diego 
Minhava, Sales & Application Engineer da Voith Paper América do 
Sul, no Webinar@Voith de Junho/2019

Nossos apresentadores respondem dúvidas em tempo real, via 
Whatsapp ou chat, em português ou espanhol. Na foto, Fernan-
da Markus, Relações Públicas da Voith Paper América do Sul, e  
Henrique Milan, Gerente de Operações da Voith Paper América do Sul, 
conduzem a sessão de perguntas do Webinar@Voith de Maio/2019





  79Agosto/August  2019  •  Revista O Papel

ARTIGO ABPO

Assessor técnico da Associação  
Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO)  
E-mail:  abpo@abpo.org.br

POR JUAREZ PEREIRA

ONDA  “A”

O tipo de onda A foi o primeiro a ser usado na fa-
bricação do papelão ondulado. Seguiram-no os 
tipos de ondas B e C. Este último tipo, onda C, 

surgiu com o intuito de substituir os tipos A e B.
A onda C, realmente, ganhou espaço substituindo a 

onda A; não ganhou espaço, porém, como a onda B. Este 
tipo de onda continua sendo muito utilizado e até au-
mentada a sua participação no mercado.

Uma confirmação do que acabamos de afirmar pode 
ser encontrada nos últimos Relatórios Anuais da ABPO. 
Em 2017 o Relatório Anual da ABPO mostra uma pro-
dução (em toneladas) de:

Onda B 2.610.006

Onda C 1.566.743

Onda A 978

Outro tipo de onda, conhecido como onda E, também 
passou a ser usado e hoje já participa bastante em estru-
turas de parede dupla, em combinações CE e BE (A es-
trutura parede dupla possui dois elementos ondulados).  
A onda E – por ter uma altura cerca de 50% da altura 
da onda B e maior número de ondas por metro linear –  
possibilita uma superfície mais “plana” criando melhores 
condições para uma impressão de alta qualidade.

Vamos voltar à onda A. Falamos sobre ela porque 
recebemos, aqui na ABPO, muitas amostras de embala-
gens de papelão ondulado, fabricadas em onda A, vindas 
de outros países. São embalagens para as quais alguns de 
nossos fabricantes são solicitados a produzir. E acabam, 
para alcançar as especificações em termos de resistência, 
fabricando uma estrutura parede dupla. Evidentemente 
vamos consumir mais “papel”.

Pode não ser interessante produzir papelão ondula-
do, parede simples onda A, por problemas de carteira 
(volume a ser produzido); entretanto, se considerarmos 
que muitas embalagens que produzimos em parede dupla 
podem ser fabricadas em onda A, desde que consigamos 
uma resistência adequada, especialmente com referência 
ao esmagamento, talvez o problema volume a ser produ-
zido passe a ser interessante.

No caso específico de algumas amostras que recente-
mente analisamos aqui na ABPO, uma delas apresentou 
resistências como:

Papelão ondulado parede simples onda A  

Gramatura 850 g/m²

Capas (int. e ext.) 275 g/m²

 Miolo 200 g/m²

Coluna 11 kgf.cm

Espessura 5,4 mm

Esmagamento  > 3,0 kgf/cm²

Para uma boa resistência ao Esmagamento e consi-
deramos que um valor de 3 kgf/cm² para onda A é um 
excelente resultado, verificamos que o miolo usado foi 
de 200 g/m²

O problema da onda A é a perda de espessura durante 
o processo e manuseio; então a qualidade do papel mio-
lo deve ser uma referência importante a ser especificada 
especialmente o CMT (Concora) que tem relação direta 
com o esmagamento e este com a perda de espessura da 
chapa de papelão ondulado.           n

ABPO – Associação Brasileira 
do Papelão Ondulado. 

Saiba mais em: www.abpo.org.brAssociação
Brasileira do Papelão Ondulado
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COLUNA BIOMASSA E ENERGIA RENOVÁVEL

Com o desenvolvimento econômico, novos hábitos 
de consumo associados ao crescimento popula-
cional e o consequente crescimento dos setores 
primário e secundário da economia, surgem dis-

cussões sobre tópicos relativos à escassez de recursos natu-
rais, aumento das emissões de gás de efeito estufa e geração 
crescente de resíduos. Não obstante os esforços para promo-
ver a reciclagem e as medidas destinadas à redução da ex-
tração de recursos naturais, os bens de consumo continuam 
seguindo uma lógica linear, e os resíduos são frequentemen-
te descartados em aterros após o uso. Esses fatores têm leva-
do ao aumento de custos econômicos, sociais e ambientais, 
bem como ao uso excessivo de espaço físico para o fim da 
vida útil de produtos e resíduos. 

Nesse contexto, surgiu o conceito de “economia circular” 
(Preston, 2010). A economia circular baseia-se na reutiliza-
ção, recuperação, reciclagem e reparação durante o ciclo de 
design e uso de um ou mais produtos.

Estudos de Ferreira et al., (2019) e Molina-Sánchez et al., 
(2018) discorrem sobre a economia circular nas indústrias 
de papel e celulose de Portugal e Espanha. Os referidos au-
tores mostram que a diminuição da geração de resíduos de 
processo e o uso de água no setor de celulose e papel em 
Portugal era 26% maior comparativamente à Espanha no 
ano de 2015, resultado da proliferação de ações de econo-
mia circular em anos anteriores.

A implementação do modelo da “Economia Circular” na 
indústria garante a concorrência, trazendo benefícios nos 
níveis micro e macroeconômico, estimulando o crescimen-
to de novos modelos de negócio e, consequentemente, cria-
ção de emprego. A implementação de ações da economia 
circular requer esforços em todos os níveis hierárquicos de 
uma instituição privada ou pública. Tais ações podem serem 
aplicadas em três áreas principais: produção, consumo e ge-
renciamento de resíduos. 

A economia circular na produção industrial está rela-
cionada ao conceito de “ecologia industrial”. Em contraste 
com a indústria tradicional, a ecologia industrial depende 
dos conceitos de “ecoeficiência” na indústria e “simbiose in-
dustrial”. Simbiose industrial é um conceito que promove 
o modelo de negócio em círculos, baseado em “extração – 
consumo – produtos”. A simbiose industrial cria processos 
em circuito fechado nos quais os resíduos são vistos como 
uma entrada de subproduto e não como um resíduo indese-
jável. A ecologia industrial procura “imitar” a natureza e se 
concentra em um dos princípios básicos da economia circu-
lar que é biomimética. A biomimética consiste na criação de 
ciclos de materiais e energia, com o princípio da utilização 
de recursos renováveis energia. 

Os conceitos de economia circular e ecologia industrial 
estão fortemente relacionados entre si (Chertow et al, 2008; 
Guo et al., 2010). De uma forma geral, reúnem-se nas se-
guintes dimensões: avaliação de ecoeficiência, reutilização 
e indicadores de simbiose: taxa de saída do recurso, taxa de 
consumo do recurso, utilização integrada de recursos, taxa 
de redução na descarga de resíduos, redução de reciclagem, 
desenvolvimento econômico, controle da poluição e admi-
nistração e gestão.

Indicadores de ecoeficiência são baseados na produção 
e são medidos pela razão de uma entrada ou saída para a 
produção, tipo “consumo de energia por unidade de pro-
dução” e “consumo de água por unidade de valor de pro-
dução”. Indicadores de simbiose industrial aos melhores 
desempenho, menos extração de recursos naturais e uso de 
novos insumos, tipo “uso racional de água industrial e “taxa 
de reciclagem de águas residuais industrial”. A ecoeficiência  
é um grande passo para a aplicação da ecologia industrial e, 
consequentemente, a economia circular.

Nos estudos para Portugal e Espanha, a avaliação dos 
indicadores de ecoeficiência envolveram a quantificação 

ECONOMIA CIRCULAR E A INDÚSTRIA DE 
CELULOSE E PAPEL: ANÁLISE COMPARATIVA 
ENTRE PORTUGAL E ESPANHA

Pesquisador das áreas de meio ambiente e energia do Núcleo Interdiciplinar de 
Planejamento Energético (NIPE), da Universidade de Campinas (Unicamp-SP) 
E-mail: mberni@unicamp.br 

POR MAURO BERNI
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da utilização de madeira, consumo de energia, ineficiência 
do uso da água, emissões de CO2 e a deposição de resíduos 
sólidos em aterro. A título de exemplificação, mostra-se o 
indicador de ecoeficiência, relacionado com a ineficiência 
no uso de água na produção total de celulose e papel das in-
dústrias portuguesa e espanhola (Figura 1). De uma forma 
geral, para a produção de um mesmo mix de produtos a in-
dústria espanhola é 17% menos eficiente que a portuguesa.

A Figura 2 apresenta as áreas dos polígonos que indicam 
a implementação da economia circular entre 2011 e 2015 
em Portugal e Espanha.

Com base na Figura 2, pode-se concluir que a área do 
polígono representante da implementação da economia cir-
cular do setor em Portugal é menor do que a polígono repre-
sentativo do setor na Espanha em 2015. De acordo com Fer-
reira et al. (2019), isso representa em termos comparativos 
que o setor de celulose e papel em Portugal, implementou 
mais procedimentos de economia circular que a Espanha. 

A metodologia aplicada pelos autores referenciados com 
vistas a uma análise comparativa quanto à evolução da eco-
nomia circular, pode ser replicada para qualquer indústria, 
região ou país.                 n

Figura 1. Ineficiência do uso de água para os setores de celulose e papel em Portugal e Espanha. Fonte: adaptado de Ferreira et al. (2019)

Figura 2. Representação da economia circular nas indústrias de celulose e papel em Portugal e Espanha, em 2015.  Fonte: adaptado de 
Ferreira et al. (2019)
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RESUMO
O lançamento comercial do cozimento Compac-

tCooking™ G2 (CoC-G2) no ano de 2003 apresentou ao setor 
de celulose um processo de cozimento simples e com baixo 
custo operacional devido a suas características de baixo con-
sumo de vapor, baixo teor de rejeito e elevado rendimento 
de polpação. Em 15 anos de CoC-G2, é natural a evolução e 
atualização de aspectos desta tecnologia visando a sua ade-
quação à demanda e à realidade do setor industrial de celu-
lose. Entre as atualizações factíveis de serem implementadas, 
destaca-se o conceito RadialWash™ Duo. A aplicabilidade 
deste conceito, o qual agrega aspectos da lavagem Hi-Heat 
ao digestor CoC-G2, é factível a partir de uma revisão de 
aspectos teóricos da tecnologia. A instalação do conceito 
RadialWash™ Duo em escala industrial confirma sua aplica-
bilidade e eficácia como solução para redução de D.Q.O., e 
aumento da alvura na descarga do digestor CoC-G2, tradu-
zindo operacionalmente em uma redução de 20% no con-
sumo de dióxido de cloro pela planta de branqueamento ao 
mesmo tempo em que não houve aumento do consumo de 
vapor e álcali na planta de cozimento.

Palavras-chave: polpação kraft, cozimento contínuo, 
CompactCooking™, lavagem, vapor. 

INTRODUÇÃO
Em 1948 a Valmet (ex-Kamyr AB) recebeu a primeira 

ordem para fabricação de um digestor contínuo comercial. 
Desde então, os digestores contínuos – e, por consequên-
cia, a própria área de cozimento – vêm evoluindo tecnolo-
gicamente e apresentando um variado número de aspectos 
inovadores ao longo dos anos[04,05,09]. Atualmente, os novos 
processos de cozimento são construídos a partir da força 
das antigas tecnologias e na experiência construída ao longo 
destes setenta anos de evolução.[09]

As últimas etapas de desenvolvimento de digestores e plan-

tas de cozimento utilizaram-se dos mais recentes progressos 
em pesquisa ao mesmo tempo em que focaram na simplifica-
ção operacional do sistema, permitindo a redução substancial 
dos custos operacionais e investimento da planta de cozimen-
to – a Figura 1 ilustra um comparativo de tais custos para as 
diversas tecnologias de cozimento contínuo Kraft. Esse de-
senvolvimento, focado em simplificação operacional e redu-
ção de custo, culminou no lançamento comercial, em 1997, 
do conceito CompactCooking™ (CoC), o qual encontra-se em 
sua segunda geração (CompactCooking™ G2) desde 2003.

Desde o seu lançamento comercial em 2003, o cozimento 
CompactCooking™ G2 (CoC-G2) manteve inalteradas suas 
características de simplicidade, alta eficiência operacional, alto 
rendimento de polpação e baixo custo operacional. Entretanto, 
a demanda por aumentos de capacidade produtiva em plantas 
existentes, em conjunto com a exigência de “megaproduções 
em plantas novas, culminou no aparecimento de uma nova for-
ça motriz para atualizações tecnológicas que visam adequar o 
processo CoC-G2 a este novo cenário industrial.

Autor correspondente:  André Domingues. Valmet Papel Celulose e Energia Ltda. Rua Pedro Alcântara Meira, 1301. Araucária/PR. 
83704-530. Brazil. Phone: +55-41-3341-4644. andre.domingues@valmet.com

Figura 1. Comparativo entre custos das tecnologias de cozimento 
contínuo
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Dentro deste novo cenário industrial, o Compac-
tCooking™ G2 recebeu nos últimos 5 anos inúmeras atuali-
zações na forma de produtos específicos ou de modificações 
de processo. A Tabela 1 sintetiza algumas dessas atualizações 
realizadas. 

Entre as modificações citadas pela Tabela 1, o RadialWash™ 
Duo é umas das modificações mais importantes, uma vez que 
a mesma resgata o conceito de lavagem Hi-Heat no processo 
CompactCooking™ G2. A fundamentação teórica e os resul-
tados operacionais obtidos com o RadialWash™ Duo são tema 
deste artigo.

ASPECTOS TEÓRICOS

1. O cozimento CompactCooking™ G2.
O cozimento CompactCooking™ é resultado de um pos-

terior desenvolvimento das “Quatro Regras do Cozimento 
Kraft”, as quais foram originalmente estabelecidas no final da 
década de 1970 a partir de pesquisas realizadas no Instituto 
Sueco de Pesquisa em Celulose e Papel (STFI) e KTH Royal 
Institute of Technology da Suécia[06,07,08]. Em sua segunda ge-
ração, o cozimento CompactCooking™ apresenta-se na con-
figuração de 2 vasos (Impbin™ e digestor), conforme apre-
sentado pela Figura 2.

No processo CompactCooking™ G2, os cavacos de 
madeira são admitidos pelo topo do Impbin™ – um vaso 
atmosférico que combina em um único equipamento as 
funções clássicas de armazenamento, pré-vaporização e 
impregnação de cavacos, bem como o sistema de vapori-
zação de licor negro. Em especial ao que tange a impreg-
nação de cavacos, o Impbin™ permite que a mesma seja 
conduzida a uma baixa temperatura (90 – 120°C) por um 
longo período (60 minutos), condições que favorecem a 

Tabela 01. Atualizações para o processo CompactCooking™ G2

Figura 2. Configuração conceitual da planta de cozimento CompactCooking™ G2

Update Brief Description

Impbin™ Double Piping / Multipiping Improvement of pre-heated and steaming of wood chips at Impbin™

Impbin™ New recirculation extraction Alkali losses reduction from Impbin™ black liquor extraction

Impbin™ Horizontal Nozzles Improvement of the operational performance of Impbin™ scrapper

Impbin™ NCG Collecting System Zero NCG emission system to Atmosphere in any Impbin™ top condition

CompactFeed™ G3 Simplification of chip transfer system to digester

OptiFlex™ screens Improvement of the operational performance of digester screens

Upper Cooking Circulation Improvement of the operational flexibility of digester

Upcomer Radial Wash™ Improvement of digester bottom washing with no increasing of reject amount

Radial Wash™ Duo Improvement of overall washing efficiency and flexibility of the digester

2-Stage White Liquor Heater Steam saving system (improves the heat recovery inside digester area)

Hot Black Liquor to Evaporation Steam saving system (improves the heat recovery between Cooking and Evaporation plants)
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produção de polpa com teores extremamente baixos de 
rejeitos e alto teor de hemicelulose [01,02,03]. Dados opera-
cionais de uma planta de cozimento CoC-G2 corroboram 
com a tese de baixo rejeito (Figura 3).

Do Impbin™ os cavacos impregnados são enviados para 
o digestor, no qual são submetidos a duas zonas de cozi-
mento isotérmico sequenciais e, posteriormente, a uma 
zona de lavagem.

O processo CompactCooking™ com sua configura-
ção de 2 vasos permite a recirculação de licor negro da 
primeira zona de cozimento do digestor para a zona de 
impregnação do Impbin™, conforme se observa na Figura 
2. Esta recirculação de licor negro faz com que a concen-
tração de sulfeto de hidrogênio seja maior nos estágios de 
deslignificação inicial e bulk (as quais ocorrem majorita-
riamente na primeira zona de cozimento), o que favorece 
o aumento da taxa de deslignificação nestes estágios e o 
aumento tanto a seletividade da quanto o rendimento da 
polpação Kraft[10,11,12,13].

Por não fazer parte da recirculação de licor negro, o 
conceito operacional da segunda zona de cozimento de 
um digestor CoC-G2 é que na mesma se processem re-
ações referentes ao estágio de deslignificação residual. 
Isto deve-se ao fato de que mesmas são poucos influen-
ciadas pela concentração de sulfeto de hidrogênio no 
meio reacional[11,14].

A última porção do digestor CoC-G2 é dedica à lava-
gem e ao resfriamento dos cavacos. Nessa região, licor 
de lavagem é adicionado no fundo, fluindo de forma 
contracorrente em relação ao movimento dos cavacos e 
deslocando o licor negro de cozimento da polpa. Tanto 
o licor negro quanto uma parte do licor de lavagem são 

removidos por uma seção de peneiras de extração, sendo 
posteriormente enviados para a evaporação. 

2. A lavagem Hi-Heat e o conceito RadialWash™ Duo
A popularização das plantas de cozimento contínuo 

deve-se em parte ao surgimento do conceito de lavagem 
a quente no fundo do digestor. Um desses conceitos de la-
vagem foi o Hi-Heat. Implementado comercialmente em 
1962, o Hi-Heat reforçou na época a presença dos diges-
tores Kamyr no mercado mundial de celulose e foi um pa-
drão constante por quase 40 anos[4,5].

O Hi-Heat consistia basicamente em uma longa zona de 
lavagem contracorrente – tipicamente ocupando de 35% a 
50% do volume total do digestor. Nessa zona de lavagem, 
uma circulação promovia o aquecimento e a correção da 
alcalinidade do licor de lavagem. Apesar de ser considera-
da uma etapa de lavagem, a possibilidade de correção de 
temperatura e álcali dessa zona permitiam estender a zona 
existente de cozimento do digestor para uma seção de cozi-
mento contracorrente.

A partir da década de 1980, a demanda por maiores 
capacidades produtivas, a limitação de altura de digesto-
res em virtude da compactação de cavacos no fundo do 
digestor e o aumento da eficiência de lavagem nas linhas 
de fibras, culminaram no desaparecimento do conceito de 
lavagem a quente e a redução da zona de lavagem[4] em di-
gestores contínuos.

Em 2014 foi desenvolvido pela Valmet o conceito de 
lavagem RadialWash™ Duo, o qual aplica o conceito e os 
benefícios da lavagem a quente Hi-Heat, porém de forma 
concorrente, na segunda zona de cozimento do digestor. 
A partir da adição de uma circulação de licor, modifica-se 

Figura 3. Teor de rejeito na saída do digestor CompactCooking™ G2 (Eucalipto, Kappa = 17)
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exemplo, distúrbios de Kappa) é reduzido praticamente 
pela metade, permitindo controles de processos com ve-
locidade maior.

 
3. Consumo de Vapor

Apesar de possibilitar ganhos em termos de eficiên-
cia de lavagem e aumentar a flexibilidade operacional, o 
RadialWash™ Duo traz consigo uma demanda energéti-
ca maior em virtude da necessidade do aquecimento da 
circulação.

Uma das características mais relevantes do processo 
CompactCooking™ G2 é o baixo consumo específico de 
vapor quando comparado com outros processos de cozi-
mento – valores que chegam a ser até 40% menores (Ta-
bela 2). Parte desse baixo consumo de vapor é explicado 
pela baixa temperatura de cozimento dessa tecnologia 
(135 – 145 °C para polpação de eucalipto), o que, por 
consequência, demanda de uma menor quantidade de 
vapor para atingir da temperatura de cozimento.

A outra parte do baixo consumo de vapor no cozimento 
é justificada pela integração energética possibilitada pelo 
sistema de dois vasos, em grande parte devido ao Impbin™. 
Por ser um sistema atmosférico, a temperatura do licor ne-
gro presente em seu interior é limitada à temperatura de 
saturação na pressão hidrostática exercida pelo licor. Tipi-
camente a altura de coluna de licor no Impbin™ é entre 20 
a 30 metros em relação ao nível da sua descarga, permitin-
do operação de até 130°C no fundo do Impbin™. Assim, a 
transferência de cavacos do Impbin™ para o digestor se dá a 
alta temperatura, demandando de uma quantidade menor 
de vapor no topo do digestor para ser aquecido.

A vaporização de licor negro realizado na parte supe-
rior do Impbin™ permite que a temperatura do mesmo 
seja reduzida ao mesmo tempo em que a energia liberada 
neste processo é utilizada para aquecimento dos cavacos. 

o perfil hidráulico do digestor, fazendo com que o licor 
de lavagem passe a circular também na segunda zona de 
cozimento (Figura 4). Dessa forma, inicia-se a lavagem 
do digestor já nessa zona ao mesmo tempo em que se per-
mite que continuem ocorrendo as reações de polpação.

O RadialWash™ Duo em digestores CoC-G2 possibi-
lita ao processo a mesma flexibilidade operacional pro-
porcionada pelo Hi-Heat: por ser uma circulação que é 
injetada praticamente na metade do digestor e que afeta 
diretamente a alcalinidade e temperatura de uma zona de 
cozimento, o tempo de resposta do sistema frente a dis-
túrbios que se manifestam na descarga do digestor (por 

White Liquor

White Liquor

White 
Liquor

To Fiberline

To 
Evaporation From Fiberline

Figura 4. RadialWash™ Duo aplicado ao CompactCooking™ G2

Tabela 2: Comparativo de consumo de vapor na planta de cozimento

Tecnologia Madeira % Prod. Nominal Kappa Digestor Consumo Vapor

(%) (-) (kg/ADt)

Mill A CompactCooking™ G2 Eucalyptus 100% 17 291

Mill B CompactCooking™ G2 Eucalyptus 90% 17 252

Mill C CompactCooking™ G2 Eucalyptus 108% 16 346

Mill D CompactCooking™ G2 Eucalyptus 100% 16 287

Mill E CompactCooking™ G2 Eucalyptus 100% 16 292

Mill F CompactCooking™ Eucalyptus 110% 18 381

Mill G MCC Cooking plant Eucalyptus 100% 17 511

Mill H MCC Cooking plant Eucalyptus 105% 16 520
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Isto permite que a extração de licor negro pelo Impbin™ 
seja realizada em temperaturas de tipicamente de 90 °C, 
temperatura essa abaixo da temperatura de extração de li-
cor negro pelo digestor (tipicamente entre 110 – 130 °C). 
Tal fator reduz as perdas energéticas devido à extração de 
licor negro a alta temperatura do cozimento.

O conceito RadialWash™ Duo em sistemas Compact-
Cooking™ G2 aproveita-se do sistema de dois vasos e da alte-
ração do balanço hidráulico da segunda zona de cozimento 
para permitir uma integração térmica com o processo: por 
meio da instalação de um trocador de calor líquido-líqui-
do, o licor do RadialWash™ Duo é pré-aquecido com licor 
negro proveniente da extração superior do digestor (Figura 
5). Essa possibilidade de preaquecimento permite que haja 
uma economia da ordem de 85% na demanda de vapor no 
sistema, de acordo com simulações de processo conduzidas 
no software WinGEMS 5.4.

4. Aumento de produção 
Um aspecto bastante comum observado nas fábricas de 

celulose é o aumento da capacidade produtiva para valo-
res acima do projeto original. Tal aumento de capacidade 
aproveita-se inicialmente das margens típicas existentes nos 
projetos, posteriormente realizando modificações pontuais 
em equipamentos.

Sob o aspecto de aumento de produção, de uma manei-
ra geral, o digestor não sofre modificação no que tange o 
aumento de sua capacidade volumétrica. Frequentemente as 
alterações que visam aumento de capacidade concentram-se 

no aumento do sistema de alimentação e transferência de 
cavacos e no aumento da capacidade de extração de licor 
negro do digestor apenas, mantendo o volume das zonas de 
impregnação, cozimento e lavagem dos digestores. Dessa 
forma, diminui-se o tempo de retenção de cavacos nessas 
zonas, promovendo o aumento da quantidade de rejeito, au-
mento do consumo de vapor, redução da alvura e o aumento 
da Demanda Química de Oxigênio (D.Q.O.) da polpa des-
carregada pelo digestor.

O desenvolvimento do conceito RadialWash™ Duo em 
2014 pela Valmet teve como força motriz o cenário apre-
sentado por uma planta CompactCooking™ G2 instalada na 
América do Sul. Sendo um processo instalado há mais de 
10 anos e operando 30% acima da capacidade nominal de 
projeto, a alta D.Q.O. da polpa descarregada pelo digestor, 
aliada a uma limitada eficiência de lavagem na linha de fi-
bras (linha de lavagem baseada em filtros), resultavam em 
um alto consumo de químico na planta de branqueamen-
to. Portanto, um aumento substancial da zona de lavagem 
permitiria aumentar a eficiência de lavagem do fundo do 
digestor e, como consequência, reduziria a D.Q.O. em sua 
descarga. Isto resultaria em uma redução no perfil de D.Q.O. 
da linha de fibras como um todo e, por consequência, have-
ria uma redução substancial no consumo de químicos no 
branqueamento devido à redução do carry-over.

Contudo, o aumento da zona de lavagem por si só acar-
retaria em uma redução da zona de cozimento, promovendo 
um aumento do consumo de vapor no processo. Sob este 
aspecto, o RadialWash™ Duo permitiria aumentar a eficiên-
cia de lavagem do digestor sem que houvesse perda de zona 
de cozimento, evitando o aumento significativo do consumo 
de vapor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicabilidade e a eficácia do conceito RadialWash™ 

Duo foi verificada a partir da comparação de resultados 
operacionais antes e depois de sua implementação em uma 
planta de cozimento CompactCooking™ G2, na qual, em 
ambos os momentos, operava acima da sua capacidade de 
projeto original. Foram estabelecidos como balizadores de 
avalição de aplicabilidade e eficácia, o consumo de vapor e 
de álcali na planta de cozimento e o consumo de dióxido de 
cloro na planta de branqueamento. 

A média anual de 2015 foi selecionada como período de 
referência anterior a instalação do RadialWash™ Duo, sendo 
essa comparada com médias mensais nos seis meses seguin-
tes a esse processo. Em todos os períodos mensurados, a 
produção média da planta de cozimento e o Kappa de des-
carga são estatisticamente semelhantes, com diferença entre 
as médias menor do que 10% e a diferença entre os desvios 
padrões menores do que 5%.

White 
Liquor

White Liquor

White 
Liquor

To Fiberline

To 
Evaporation

From Fiberline

Figura 5. RadialWash™ Duo com pré-aquecimento de circulação
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1. Consumo de vapor no cozimento
Conforme citado anteriormente, o consumo de vapor em 

processos CompactCooking™ G2 é cerca de 40% menor do 
que outros processos, sendo a baixa temperatura de cozimen-
to e a integração térmica possibilitada pelo sistema de dois 
vasos os aspectos chaves para a menor demanda energética.

Contudo, o RadialWash™ Duo poderia acarretar um 
maior consumo de vapor visto que é necessário aquecer a 
circulação usando vapor como meio de aquecimento. Para 
evitar que isso ocorra, um sistema de preaquecimento da 
circulação foi considerado. 

A Figura 6 apresenta o consumo de vapor total da planta 
de cozimento, referenciado como porcentagem em relação 
ao período base (2015). Importante observar que, como a 
umidade dos cavacos foi diferente em cada período, o con-
sumo de vapor foi corrigido de forma a considerar hipoteti-
camente uma mesma umidade de cavacos.

Os dados apresentados pela Figura 6 revelam que o Ra-
dialWash™ Duo não acarretou em maior consumo de vapor 
– a média do consumo corrigido nos três primeiros meses 
é de 98% do consumo no período de referência. Isto indica 
que a recuperação de calor proposta é eficaz e apresenta alta 
eficiência de recuperação de calor. Adicionalmente, a ope-
ração do RadialWash™ Duo não eliminou a segunda zona, 
o que demandaria de uma temperatura de cozimento maior 
na primeira zona de cozimento e, por consequência, uma 
demanda maior de vapor no digestor.

A redução de vapor observada nos dois últimos meses 
do período considerado foi devido à entrada em operação 
de um sistema de aquecimento de licor branco. Esse siste-
ma permitiu recuperar calor das extrações de licor negro do 
digestor, aumentando a recuperação interna de calor dentro 
do próprio processo. 

2. Consumo de Álcali 
O RadialWash™ Duo adiciona ao processo CoC-G2 um 

novo ponto de adição de álcali. Esse ponto de adição altera a 
distribuição de álcali no cozimento e, caso esta distribuição 
não seja otimizada, pode resultar em perdas de álcali adicio-
nais no sistema, as quais são reportadas como um aumento 
do consumo do mesmo na planta de cozimento.

A Figura 7 apresenta o consumo de álcali total da planta 
de cozimento, referenciado como porcentagem em relação 
ao período base (2015).

Os dados apresentados pela Figura 7 revelam que não hou-
ve aumento nem redução substancial do consumo de álcali na 
planta de cozimento com o RadialWash™ Duo. Tal fato pode 
ser parcialmente explicado pelo aspecto do processo Com-
pactCooking™ G2 possuir uma recirculação de licor entre as 
zonas de cozimento e impregnação: por esta movimentar um 
grande volume de licor (da ordem de 6.0 m³/ADt), a redistri-
buição dos pontos de adição de álcali não altera significativa-
mente a carga de álcali total que tais zonas recebem.

Importante ressaltar que no decorrer do período de ava-
liação de performance do RadialWash™ Duo foi constatado 
um aumento na perda de álcali pela extração do Impbin™. Tal 
perda decorre do aumento do fluxo de extração por este equi-
pamento, o que promoveu um arraste maior de álcali para a 
extração, aumentando seu residual na ordem de 50%. Este ar-
raste é devido a limitações da conformação e posição da zona 
de extração do Impbin™, as quais não permitiram um tempo 
mínimo de contato entre o licor negro e os cavacos.

Mesmo com o aumento do residual de extração no Impbin™, 
o consumo de álcali se manteve praticamente igual ao perío-
do de referência. Isto permite inferir que houve uma redução 
no consumo de álcali do cozimento com o RadialWash™ Duo. 
A carência de dados estatisticamente significantes impede 

Figura 6. Consumo de vapor com o RadialWash™ Duo
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mensurar o impacto desta perda na composição do consu-
mo de álcali total do cozimento.

3. Consumo de químicos no branqueamento
A força motriz para o desenvolvimento do conceito 

RadialWash™ Duo foi a possibilidade da redução de quí-
micos no branqueamento através da melhoria da eficiên-
cia de lavagem no digestor. De fato, com o RadialWash™ 
Duo foi observado uma redução significativa no consu-
mo total de dióxido de cloro na planta de branqueamento 
(Figura 8) de mais de 20%, sem que nenhum outro pa-
râmetro de processo fosse significativamente alterado na 
linha de fibras ou branqueamento.

O RadialWash™ Duo possibilitou uma redução média de 

15% na D.Q.O. de descarga do digestor nos períodos obser-
vados, porém com uma grande dispersão nos dados devido 
a sensibilidade desta D.Q.O. com o fluxo da própria circu-
lação. Entretanto, a redução média de 15% na descarga do 
digestor não se propagou pela linha de fibras: observou-se 
que no mesmo período considerado, não houve uma redu-
ção significativa na D.Q.O. da polpa na entrada da etapa de 
branqueamento, fato este que deveria contribuir majorita-
riamente para a redução do consumo de dióxido de cloro[16].

Em contraponto com a não redução da D.Q.O., foi obser-
vado um aumento significativo da alvura da polpa na entra-
da do branqueamento. O aumento observado – da ordem 
de 5%ISO como média – teve como origem o aumento da 
alvura de descarga da polpa no digestor – também na or-

Figura 4. Perfil das frações de número kappa ao longo do branqueamento5

Figura 6. Consumo de vapor com o RadialWash™ Duo Figura 7. Consumo de álcali com o RadialWash™ Duo

Figura 8. Consumo de dióxido de cloro com o RadialWash™ Duo
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dem de 5%ISO como média. Apesar da carência de uma in-
vestigação exclusiva para avaliação deste fenômeno, tal fato 
permite a prévia inferência de que houve um aumento da 
branqueabilidade da polpa com o RadialWash™ Duo.

CONCLUSÕES
Mesmo sendo um processo de cozimento lançado co-

mercialmente há mais de 15 anos, o CompactCooking™ G2 
(CoC-G2) possui características únicas que permitem a atu-
alização de seu processo de forma a enquadrá-lo as novas 
exigências industriais de aumento de capacidade produtiva 
sem que haja perdas significativas em aspectos que impac-
tam diretamente o custo operacional. Mesmo em plantas 
que operam com capacidade acima da nominal de projeto, o 
CoC-G2 permite modificações que contribuem para a ma-
nutenção de características como baixo consumo de vapor, 
baixa quantidade de rejeito e simplicidade operacional.

Nas atualizações possíveis de serem realizadas, o  
RadialWash™ Duo é o que mais impacta o conceito esta-
belecido pelo CompactCooking™, alterando o regime de 
trabalho da segunda zona de cozimento do digestor. A sua 
aplicabilidade e eficácia deste conceito foram confirmadas a 
partir dos resultados operacionais obtidos com implemen-
tação industrial do mesmo em uma planta de cozimento  
CompactCooking™ G2. Tais resultados demonstraram capa-
cidade de aumentar a alvura da polpa descarregada do diges-
tor, permitindo uma redução de 20% no consumo de dióxido 
de cloro do branqueamento, sem que houvesse aumento do 
consumo de álcali e de vapor na planta de cozimento.

A inferência do aumento da branqueabilidade da polpa 
descarregada do digestor com o RadialWash™ Duo deve ser 
melhor avaliada a partir de estudo específico que possibilite 
a identificação de qual aspecto é determinante para este au-
mento observado.                n
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ABSTRACT
Simple analysis of the image obtained by the 

photoclinometric method with oblique surface illumination 
was used to determine the optical surface variability of 
tissue paper products. The analysis showed that the water-
absorption capacity and surface softness depend to some 
extent on the optical surface variability. The correlation 
coefficient of the relationship between optical surface 
variability and water-absorption capacity was 0.75 and 
surface softness was 0.78. Lower correlation coefficient 
values are related to differences in production technologies 
of tissue paper products such as pulp selection and refining 
method, application of wet strength agents, type and dose 
of debonder. Water-absorption capacity and optical surface 
variability were the highest for kitchen towels and decreased 
in following order: toilet papers, napkins, handkerchiefs and 
cosmetic towels. On the other hand, the surface softness 
increased with decreasing of the optical surface variability 
of tissue paper products. The photoclinometric method with 
oblique surface illumination is suitable for the prediction 
of surface softness and water-absorption capacity of tissue 
paper products.

Keywords: tissue paper products; optical surface 
variability; water-absorption capacity; surface softness.

1. INTRODUCTION
Tissue papers serve multiple purposes in modern society. 

Tissue paper is used for the production of rolled and folded 
hygienic products such as toilet paper, kitchen towels, special 
wipers, napkins, towels, handkerchiefs, cosmetic wipes, wet 
and moisture tissue. Characteristic properties of tissue paper 
are high absorption, bulk and softness while maintaining 
strength. With the considerably lower basis weight and 
density of tissue paper, the sheet cannot be passed through 
a multiple cylinder dryer section in comparison with other 
conventional paper grades.

The key process in conventional production of tissue 

paper is dry creping on the Yankee dryer cylinder, which 
differs from other papermaking [1]. Wet web adheres to 
Yankee due to capillarity and the dry paper adhesion to 
the Yankee strongly depends on fibers characteristics as 
well as on Yankee surface, web humidity and white water 
characteristics. Coating on Yankee’s surface is used to 
control the adhesion process and to protect the surface 
against doctor blade damage. Tissue paper crepe is obtained 
through an oscillating creping blade that tears out the 
paper from the hot Yankee surface. Creping depends on 
paper adhesion to the Yankee and also on doctor geometry. 
Creping doctor blade wearing during production leads to 
paper softness reduction [2]. 

The coating of the adhesive layer on the Yankee cylinder 
surface is a very critical factor. Soft, low adhesive coating gives 
a coarse and bulky crepe suitable for hand drying towel. Hard, 
high adhesive coating gives a fine smooth crepe for cosmetic 
towel, while soft high adhesion coating gives a soft and bulky 
crepe suitable for premium grade toilet paper [3].

Conventional creping tissue processes are increasingly 
being replaced by structured tissue processes for increased 
product performance. While the conventional configuration 
or crescent former is by far the most common type of tissue 
machine, there are numerous technologies which create 
a much more highly structured sheet. Among these, TAD 
(Through Air Drying) process as well as newer variations 
such as NTTTM (New Tissue Technology), ATMOSTM 

(Advanced Tissue Molding System), e-TADTM, and f-TADTM 
are the most-known. In TAD, and for all highly-structured 
sheets, the entire aim is to prevent densification to improve 
the bulk softness. More than 30% of USA tissue capacity is 
using TAD technology. Structured tissue paper, in contrast 
to tissue paper produced by the dry creping process, provides 
excellent strength at increased bulk and bulk softness of 
tissue paper. In case of exclusion dry creping process, it 
is possible to use recycled fibers with a higher content of 
inorganic pigments and fillers [4].
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Embossing on paper is created by pressing the paper web 
between two (steel-steel or steel-rubber) rolls. Embossing has 
not only esthetical purposes, but also functional (absorption 
and bulk increase) and ply bonding purposes [2].

The main factors that influence final crepe properties and 
hence tissue paper properties are fibers composition, Yankee 
cylinder coating, sheet drying, crepe pocket geometry 
and crepe blade material. The types of pulp, conditions of 
refining, and furnish composition influence the physical 
and mechanical properties of paper and make it possible to 
fulfill various requirements of tissue papers. Tissue paper 
manufacturers use a mix of short (hardwood) fibers and 
longer (softwood) fibers commensurate with the required 
final sheet strength properties. The longer softwood fibers 
will have good hydrogen bonding potential and add strength 
and stiffness to the paper, but can also resist the creping 
action. If high strength and deep embossing is important, 
softwood kraft pulps should be used. Softwood fibers with 
low fiber coarseness are used in many premium grades. 
Hardwood fibers are shorter and crepe well, but do not 
make a strong paper. Thus, kitchen towels, where softness is 
not critical, may contain 70% softwood pulp, whereas facial 
tissue may contain 10-20%. The refining of fibers is critical 
(preferably only the softwood pulp), whether mechanical or 
enzymatic, but in any case, only gentle refining with minimal 
fiber cutting is needed. The paper from an over-refined 
pulp will be stiff and will have low bulk [3]. The influence 
of refining conditions (refiner tackle type and specific edge 
load) on bulk softness, water-absorption capacity, dry and 
wet tensile strength of bleached pulps was investigated [5].

The main property of tissue paper is absorption which 
is directly related to softness and bulk. Tissue paper is a 
lightweight paper or, light crepe paper. Tissue paper products 
include toilet, cosmetic, napkins, towels and special sanitary 
papers. Paper is a product that easily interacts with water 
and its hydrophilic nature is due to cellulose fibers. Cellulose 
has hydroxyl groups that allow forming hydrogen bonds 
with water. This is the main reason why paper absorbs water. 
The water-absorption capacity of paper from cellulosic 
fibers often lies in the range between 2 and 10 g g-1 [5, 6]. 
An important aspect for absorption of paper is the porosity 
of paper itself. Microscopic spaces between fibers make up 
a capillary geometry by which water makes its way through, 
saturating them. 

Porosity and topology of pores, chemistry of surface 
together with surface tension and viscosity of liquids are 
playing an important role in surface paper interaction with 
liquids [7]. Liquids can penetrate paper by action of external 
pressure forces or internal forces spontaneously sucking 
liquids into paper through capillary system. By applying 
of liquid droplet on paper surface, a different mechanism 
of liquid reception occurs in relation to contact angle 

formed by liquid on paper surface. Instantaneous capillary 
penetration occurs only at initial contact angle under 90°. 
Capillary penetration is described by Washburn-Lucas-
Rideal Equation

x= 
r σ cosθ
2η t 	       (1)

where penetration depth (x) depends on square root of 
penetration time (t) and absorption coefficient of the porous 
body [8, 9]. The absorption coefficient is a function of pores 
diameter (r), surface tension (σ), dynamic viscosity of the 
liquid (η) and contact angle between the liquid and porous 
wall (θ). Contact angle is the most important parameter for 
characterizing the wetting state. 

The equation (1) can be re-written [6] in terms of the 
mass (M) of fluid absorbed, the permeability (K), and 
driving pressure (ΔP) follow:

  M= ρ T W
2 K ΔP
η t	  (2)

Where T and W are the thickness and width of the porous 
material and ρ is the liquid density.

The pore size distribution in papers was studied by 
capillary flow porometry as well as mercury intrusion 
porosimetry [10]. It was found that the water absorption 
is mainly dependent on the diameter of the large pore and 
to a lesser extent on the diameter of medium pore, surface 
free energy of paper and the swelling ability of recycled and 
bleached pulp fibers. 

Photoclinometry is a promising method for on-
line evaluation of paper properties in visible range of 
electromagnetic radiation [11,12]. The roughness and 
marking of the graphic and publishing papers surface caused 
by the paper machine wire and felt press were determined 
by image analysis [13] obtained by using photoclinometric 
method at oblique illumination. This method is being used in 
astronomy to measure surface topography of cosmic bodies 
[14, 15]. One of the first applications in paper industry was 
the measurement of wet paper web on paper machine wire at 
optimization of paper formation by changing the adjustment 
of activity of dewatering elements [16].

The results of topography measurements were compared 
with five optical techniques: laser profilometry, shape-from-
focus, stripe projection, chromatic sensing and photometric 
stereo [17]. From the available data, it is impossible to 
decide which of the measurement techniques delivers 
the true surface topography of smooth papers. Surface 
topography measurements from different optical techniques 
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deliver largely different results for smooth paper grades. 
For rough papers, however, the results match quite well. 
Photometric stereo-based techniques have enabled on-line 
topography analysis of paper or board in high resolution. 
Photometric stereo techniques are already capable of on-line 
measurement of detailed surface characteristics at typical 
paper and tissue production speed that the human eye 
cannot resolve. For paper and board, these modern analyzers 
not only estimate print roughness Parker Print Surf (PPS) or 
other traditional measurements, but they also provide quite 
another dimension for topography characterization that no 
method based on air flow can offer. 

Topography or surface smoothness is also an important 
property for tissue paper manufacturers, playing a 
great part in tissue softness which is mostly based on 
comparisons and consumer perception. Up to now, 
the objective determination of tissue softness has been 
possible with only a few test devices in the laboratory 
[18]. In recent years, the company Metso has developed 
for manufacturers of tissue, graphic papers and boards 
on-line topographic analysis of the surface structure 
using stereo-photometric method. Pilot and production 
machine test results as well as from continuous use on the 
production machine have demonstrated how different 
properties, some even complex or subjective nature such 
as softness can be quantified using on-line image analysis 
techniques [19]. 

The aim of the work was to find out the possibility to 
predict water-absorption capacity and surface softness of 
tissue paper products by determining the optical surface 
variability using the photoclinometric method.

2. MATERIAL AND METHODS

2.1 Material
Two sets of tissue paper products were used for the 

evaluation of water-absorption capacity, subjective surface 
softness and optical surface variability. Each set contained 12 
commercial domestic and imported tissue paper products: 
handkerchiefs, cosmetic towels, toilet paper, napkins and 
kitchen towels. 

2.2 Water-absorption capacity
Water absorption was determined according to ISO 

12625-8:2010 “Tissue paper and tissue products, Part 8: 
Water absorption time and water-absorption capacity, 
basket-immersion test method”. Water-absorption capacity 
is the mass of water that is absorbed per unit mass of the 
test sample. Relative water absorption by the test sample was 
calculated as the weight difference and is reported as the 
percentage increase of its initial weight.

2.3 Subjective surface softness
Surface softness (hand-feel) of hygienic paper products 

was evaluated by the paired comparison (PC) method 
using the software, developed in Pulp and Paper Research 
Institute, Bratislava, SK. The set of 12 hygienic paper 
products was evaluated by 10 observers. Each observer 
assessed the surface softness by gentle brushing fingertips 
over the sample surface and compared the first sample to 
the second, to the third and up to n-th sample. The results 
of each pair’s assessment were recorded to the test sheet. 
All data from individual observers were processed into 
dominant matrices and combined matrix. The software in 
QuickBasic and Excel programs [20] were created for the 
calculation of samples order, PC index and consistency of 
witness of individual observer by mathematical model [21]. 
After processing the test sheets of all observers, the resulting 
test sheet for a set of tissue paper products was obtained, 
which resulted in a final paired comparison index (PCI) for 
individual hygienic paper products. By this way, the order of 
the individual products was determined. The product with 
the highest PCI had the highest surface softness. At the same 
time, the average consistency of witness of all observers was 
also found out.

2.4 Photoclinometry
The surface of tissue paper products was displayed 

by Nikon Coolpix E4500 CCD camera in macro mode. 
Specification of scanned images: 10° inclined illumination in 
machine direction (MD), magnification X4, image size 2272 
x 1704 pixels2. The measurement system of photoclinometry 
consists of a lighting source illuminating paper at an angle of 
10° and of a camera which scan lighted part of the sample, as 
shown in Figure 1. 

2.5 Image analysis
The optical surface variability (OSV) is defined by light and 

dark (shadowed) image areas obtained by photoclinometric 
technique and can be transformed into a surface map with 
different height levels. It expresses the surface roughness 
in a similar way as the roughness parameter Rq (average 
surface root means squared roughness), described in ISO 

Figure 1. Photoclinometry system
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the software Image J. The result of the processed surface 
image is the histogram and the optical surface variability 
(OSV), which was calculated from the standard deviation 
of the mean gray level. In Figure 3, histograms of the surface 
image of the napkin with OSV of 26.5% and the kitchen 
towel with OSV of 50% are presented.

OSV values of standard laboratory sheets from bleached 
hardwood and softwood kraft pulp, used in the production 
of tissue papers, were between 13-20% (unpublished data). 
OSV values of hygienic paper products ranged from 23.0 
to 50.3%. Cosmetic towels had the lowest OSV values 
from hygienic paper products (under 25%). OSV values 
of handkerchiefs and napkins ranged from 27 to 42%, the 
average OSV value of the handkerchiefs was 31% and the 
napkins 35%. OSV values of toilet papers ranged from 39.0 
to 50.3%, the average OSV value was 43%. The kitchen 
towels had OSV values in the range from 31 to 50%, the 
average value OSV was 45%.

Water-absorption capacity of the standard laboratory 
sheets, prepared from bleached hardwood and softwood 
kraft pulps used in the production of tissue paper, determined 
according to ISO standard 12625-8 was between of 200 to 
350% [5]. Hygienic paper products have several times higher 
water-absorption capacity. The water-absorption capacity of 
hygienic paper products was between 580-1,420%. 

In order to determine the relationship between optical 
surface variability (OSV) and water-absorption capacity 
(WAC), commercial tissue paper products such as cosmetic 
towels, napkins, handkerchiefs, toilet papers and kitchen 
towels were used (Figure 4).The OSV values of tissue paper 
products ranging from 23.0 to 50.3% as well as the WAC 
ranging from 580 to 1420%, were dependent on the design, 
which was created by creping and embossing the relief. 
Cosmetic towels (CT) and napkins (N) (in the blue ellipse) 
had WAC in the range of 580-810%, the average WAC value 
for CT was 720% and for N 740%. Handkerchiefs (H) and 
toilet papers (TP) had a slightly higher WAC in the range 
of 740-980%, the average WAC value for H was 760% and 
for TP 850%. KT (in yellow ellipse) had WAC in the range 
of 970-1420%, the average WAC value was 1060%. The 
correlation of the exponential relationship between OSV 

4287 standard. The OSV was calculated as arithmetic mean 
of grey levels variation coefficients from MD (OSVCLINO)MD 
histograms of 10 parallel measurements.

3. RESULTS AND DISSCUSION
Tissue paper producers are trying to increase bulk by 

increasing the apparent thickness. Creping is one of the key 
and most-widespread processes that are used to improve 
absorbency and softness by increasing bulk. Through air 
drying (TAD) technology is still more being used to increase 
these properties without lowering strength. In addition, 
laminating, embossing and patterning are used in processing 
of tissue paper for hygienic products.

Paper creping using a blade firstly disrupts the bonds 
between fibers in the paper and then creates a folded 
structure (crepe) and more open areas for water to enter 
into paper. During the embossing process, the flat surface of 
the paper is changed to a shaped surface. This forms raised 
areas that create an empty space between the paper layers, 
which looks like a design on paper. This design is actually 
empty space in a kitchen towel, which allows absorbing and 
holding a large amount of liquid.

Surface images of 24 tissue paper products were prepared 
by a photoclinometric method. The structured surfaces of 
selected tissue paper products with optical surface variability 
(OSV) ranging from 26.5 to 46.3%, water-absorption 
capacity (WAC) from 580 to 1420%, and subjective surface 
softness characterized by PCI value ranging from 92 to 259 
are shown in Figure 2.

Surface images were processed by image analysis using 

Figure 2. Optical surface variability (OSV), water-absorption 
capacity (WAC) and subjective surface softness (PCI) of tissue 
papers. Samples: a) napkin- OSV 26.5%, WAC 528%, and PCI 
152; b) toilet paper- OSV 40.7%, WAC 780%, and PCI 194; c) 
handkerchief- OSV 42.1%, WAC 850%, and PCI 259; d) kitchen 
towel- OSV 46.3%, WAC 1420%, and PCI 92

Figure 3. Histograms of the surface image of a) napkin and b) 
kitchen towel
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and WAC (R=0.75) is not exceptional, because the WAC of 
tissue paper products is significantly affected by porosity 
and bulk, which relate to the number of crepe waves per 
cm, the number of layers, the selection of pulps and refining 
methods, application of wet strength agents, the type and 
dose of debonder.

Subjective surface softness of tissue paper products was 
expressed using the paired comparison index (PCI). PCI 
values of hygienic paper products ranged from 29 to 311. 
Cosmetic towels had the highest subjective surface softness 
PCI ranging from 280 to 311, the average PCI value was 
300. Handkerchiefs had the subjective surface softness (PCI) 
ranging from 234 to 311, the average PCI value was 277. 
Napkins had the PCI ranging from 134 to 195, the average 
PCI value was 161. The PCI of toilet papers ranged from 99 
to 194, the average PCI value was 165. Kitchen towels had the 
PCI ranging from 29 to 100, the average PCI value was 59. 

In Figure 5, the influence of the optical surface variability 
(OSV) of the tissue paper products on subjective surface 
softness (PCI) is shown. The relationship between optical 
surface variability and water-absorption capacity (Figure 
4) as well as between optical surface variability and 
the subjective surface softness of tissue paper products 
(Figure 5) are inverse. With increasing OSV, water-
absorption capacity increased while PCI decreased. OSV 
of tissue paper products ranged from 23.0 to 50.3% and 
subjective surface softness PCI ranged from 29 to 311.
These properties of tissue paper products were dependent 
on the design that was created by creping and embossing 
the relief.

The correlation of the polynomial relationship between 
OSV and PCI (R = 0.78), after excluding kitchen towels 
with PCI value below 50, was approximately the same 
as the correlation between OSV and WAC (R = 0.75). 
The coefficient of determination (R2= 0.60) explains the 

relationship between OSV and PCI to 60%. The other 40% 
can be explained, similarly to water absorption, by the 
differences in the technologies of individual producers of 
tissue products such as the selection of pulps and refining 
methods, application of wet strength agents, the type and 
dose of debonder.

Cosmetic towels (CT) and handkerchiefs (H) (blue ellipse) 
were the softest products, with average surface softness PCI of 
300 and PCI 277, respectively. The OSV of CT ranged from 
23% to 25% (24% average) and of H ranged from 27% to 42% 
(31% average). Napkins (N) and toilet papers (TP) (green and 
red ellipses) had a lower PCI which ranged from 99 to 195 
(PCI 163 average) and their OSV ranged from 27 to 50.3%, 
with average value 35% for napkins and 43% for toilet papers. 
Kitchen towels (KT) (in yellow ellipses) were represented by 
two different groups. Their subjective surface softness ranged 
from 29 to 100 (average 59), wherein the optical surface 
variability ranged from 31 to 50% (average 45%).

The results of the evaluation of the optical surface 
variability of tissue paper products by the photoclinometric 
method correlate well with the results of the subjective 
surface softness (PCI) and the objective surface softness 
determined by the Emtec Tissue Softness Analyzer [18]. 
The correlation coefficient between subjective and objective 
surface softness was 0.848. 

4. CONCLUSIONS
Optical surface variability (OSV), water-absorption 

capacity (WAC) and surface softness (PCI) of commercial 
tissue paper products were determined. Optical surface 
variability values of tissue paper products ranged from 23.0 
to 50.3%. Cosmetic towels had the lowest values of optical 
surface variability within tissue paper products (under 25%). 
The values of optical surface variability of handkerchiefs 

Figure 4. Influence of optical surface variability (OSV) of the tissue 
paper products (cosmetic towels and napkins, handkerchiefs, 
toilet papers and kitchen towels) on water-absorption capacity 
(WAC)

Figure 5. Influence of optical surface variability (OSV) of 
the tissue paper products (cosmetic towels and napkins, 
handkerchiefs, toilet papers and kitchen towels) on subjective 
surface softness expressed as PCI
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Kitchen towels had the greatest water-absorption capacity, 
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capacity had toilet papers, with the average value of 850%. 
Cosmetic towels, napkins and handkerchiefs had the lowest 
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and 760%, respectively.

Embossing of kitchen towels and toilet papers 
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Cosmetic towels had the highest subjective 
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softness of toilet papers and kitchen towels compared to 
cosmetic towels, handkerchiefs, and napkins was the result 
of embossing.

The relatively broad range of optical surface variability, 
water-absorption capacity and surface softness values 
in each of the five categories of tissue paper products is 
related to differences in individual producer technologies 
such as selection of pulp picking and refining method, 
application of wet strength agents, creping process, 
debonder application and embossing method. Despite the 
great differences in functional properties within each of 
the five evaluated categories of tissue paper products, the 
effect of optical surface variability on the water-absorption 
capacity and surface softness was observed. The correlation 
coefficient of the relationship of the optical surface 
variability and the water-absorption capacity was 0.75 and 
the relationship with the surface softness was 0.78. 

Topographic analysis of the tissue paper products after 
creping and embossing allows to determine a number of 
useful quality parameters including surface softness and 
water-absorption capacity.
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