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ABTCP. Pensando tudo em celulose e papel.
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POr LairtOn LeOnardi, 

Mais uM ano! 

nesta época do ano é comum refletir sobre 

como tudo se passou, para compreender nossa 

realidade e projetar nossas perspectivas sobre 

o futuro em níveis pessoal e profissional. Em termos de 

aBTCP, a análise se baseia em quanto cumprimos nossa 

missão de “promover o desenvolvimento tecnológico 

da cadeia produtiva de celulose e papel, de forma sus-

tentável e inovadora, pela capacitação técnica, infor-

mação e relacionamento”.

Em 2011, assuntos relevantes ao setor foram tra-

tados nesse sentido, a exemplo da consolidação do 

balanço de emissões de carbono como base de ne-

gociações que se aproximam com relação ao Plano 

nacional de Mudanças Climáticas. além disso, um 

consistente trabalho foi feito no que diz respeito à 

eficiência energética do setor, mostrando caminhos 

que nos tornarão ainda mais eficientes e, a partir dis-

so, capazes de reduzir nossas emissões.

as equipes de técnicos colaboradores da aBTCP dis-

cutiram modelos de produção de papel e apresenta-

ram ideias inovadoras para estruturar nossa atividade 

industrial, a fim de atingirmos a tão necessária econo-

mia de escala que nos conferirá um posicionamento 

muito mais competitivo em nível internacional. obti-

vemos também grandes avanços no que se refere à 

revisão da nR 13, para gerar um posicionamento mais 

realista em relação à manutenção de nossos vasos de 

pressão, com perspectivas de sensíveis economias em 

nossos custos industriais.

Esses exemplos servem apenas para recordar algu-

mas das importantes conquistas do setor com a parti-

cipação da aBTCP neste ano. Temos, porém, vários de-

safios para 2012 – a começar pelo olhar sobre a incerta 

situação do cenário econômico internacional. Países 

europeus estão a caminho de moratórias; os Estados 

unidos ainda apresentam uma economia instável; a 

Ásia vem crescendo menos do que o esperado.

Por sua vez, em nível nacional, o governo acaba de 

lançar pacotes de incentivo ao mercado interno, a fim 

Artigo Gestão ABTCP

PREsidEnTE da aBTCP
: laiRTon.lEonaRdi@MinERalsTECh.CoM

de fazer frente a uma possível queda das exportações. 

Vemos ainda, porém, ações tímidas de investimentos 

em infraestrutura e nenhum movimento efetivo para a 

tão necessária reforma tributária.

Todas essas variáveis estão fora de nosso controle, 

como técnicos de um dos setores mais pujantes de 

nossa economia. logo, nesta situação temos de direcio-

nar o foco àquilo que fará a diferença para nós e para 

nossas empresas. Temos de trabalhar no conceito de 

melhorias contínuas e aumentar nossa produtividade, 

desenvolvendo processos que venham a reduzir nossos 

custos, contribuindo, assim, com nossa competitivida-

de – competitividade essa, aliás, que seja capaz não 

somente de nos garantir um posicionamento interna-

cional, mas também que venha a prevenir um ataque a 

nosso mercado interno, principalmente o de papel, que 

sofre intensa concorrência chinesa.

Para sermos mais eficientes e mais competitivos, te-

remos de desenvolver processos inovadores com pro-

fissionais capacitados para operacionalizá-los. assim, 

em 2012 a aBTCP focará suas atividades no binômio 

“inovação e capacitação”, abrindo espaço no setor de 

celulose e papel para o debate sobre os caminhos da 

inovação a serem tomados em curto e longo prazos, 

com base em um cenário de extrema competitividade. 

Como será fundamental preparar os profissionais 

do setor para tal desafio, nossas Comissões Técnicas 

terão essa missão. Paralelamente, temos de propor 

ao setor modelos de formação de mão de obra que 

alinhem grades curriculares de universidades às ne-

cessidades de nossas empresas.

Por isso, convido para juntarem-se a nós todos 

aqueles profissionais do setor que queiram aceitar 

este desafio. Certamente cresceremos juntos e ainda 

poderemos proporcionar ao nosso setor condições 

de alcançar melhores resultados.       

Um grande natal e um ano repleto de oportuni-

dades para todos nós!

SeRg
io

 San
to

Rio

mailto:lairton.leonardi@mineralstech.com
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POr Patrícia caPO,

em resumo... in summary...

depois de todos os desafios enfrentados neste ano, muitos já 
definiram suas projeções, perspectivas e metas para 2012. Chega o 
momento de refletir para avaliar nosso presente voltando ao nosso 
passado: principais momentos superados, as lições aprendidas neste 
ano, amigos e oportunidades, entre tantas outras questões. a verda-
de é que não podemos parar nunca!

Como mostra nossa reportagem de Capa, o setor de celulose e 
papel prosseguiu com seus projetos, avançou em suas metas de cres-
cimento e já construiu sua infraestrutura para evoluir nos próximos 
anos com sua produção e novas tecnologias – ou seja, mesmo diante 
das dificuldades impostas pelo cenário econômico mundial, a indús-
tria nacional de papel e celulose venceu obstáculos e não parou. 
(veja a lista de projetos e status de evolução nesta matéria. Como 
complemento desta reportagem, a o Papel publicará no site, ainda 
neste mês, os resultados do setor anunciados pela associação Brasi-
leira de Celulose e Papel – Bracelpa).

os avanços do setor neste ano também incluíram reestrutura-
ções e mudanças de comando em empresas, como mostra nossa 
entrevista do mês: a compra da unidade de Piracicaba da fibria 
pela japonesa oji Paper. o novo presidente da companhia no Bra-
sil, Júlio Piatto, fala sobre a nova gestão e diretrizes da oji Pa-
péis especiais para os próximos anos. (leia a entrevista do mês)
Portanto, nossa indústria tem buscado soluções em vez de se concen-
trar apenas em problemas. dessa forma, vem construindo um cenário 
promissor de futuro, apoiada em inovações e sustentabilidade, o que 
muitas vezes exige fazer escolhas diferentes ou tomar decisões difí-
ceis. Tudo faz parte de uma história em construção, da qual fazemos 
parte a cada dia em nosso ambiente de trabalho.

na linha de mudanças para melhorias futuras, a aBTCP também 
fecha o ano com novidades: a contratação do diretor executivo dar-
cio Berni, que chega para agregar valor à gestão institucional. Para 
saber um pouco mais sobre ele, publicamos nesta edição um mini-
perfil, abordando também um resumo de sua história em 16 anos de 
experiência no setor diante dos desafios de sua carreira, basicamente 
desenvolvida na área de papéis gráficos da fibria (ex-vCP).

Para 2012, sabemos que muitos outros desafios irão surgir em nossas 
trajetórias, mas o mais importante é fortalecer nossos elos com parceiros, 
profissionais e entidades, para que juntos sejamos capazes de superar o 
que for preciso. esta é, em resumo, a mensagem que fica para os leitores 
como uma lembrança de final de ano e motivação para o ano novo!

Um grande abraço, muito obrigada a todos e até a próxima 
edição!

Patrícia capo

after all the challenges faced this year, many have already 
defined their projections, perspectives and goals for 2012. The time 
has come for us to reflect, assess the present, return to our past: the 
main moments mastered, lessons learned this year, new friends and 
opportunities, and many other issues. Truth of the matter is that we 
can never stop!

as presented in our Cover story, the pulp and paper sector 
continued with its projects, advanced in its objectives towards its 
growth goals and has already built the infrastructure to evolve over 
the next few years with its production and new technologies. in 
other words, despite the difficulties imposed by the global economic 
scenario, the country’s pulp and paper industry overcame obstacles 
and never stopped. (see list of projects and status of evolution in 
this story and, to complement the Cover story, o Papel will publish 
yet this month in its website the results of the sector announced by 
the Brazilian Pulp and Paper association-Bracelpa).

Progress in the sector also included restructuring processes and 
changes in company commands, as shown in this month’s interview 
regarding the purchase of fibria’s Piracicaba unit by Japanese 
company oji Paper. The company’s new president in Brazil, Júlio 
Piatto, talks about the new administration and guidelines of oji 
Papéis especiais for the next few years. (read this month’s interview)
in summary, our industry has pursued solutions rather than 
focused only on problems. in doing so, it is building a promising 
future scenario, supported by innovations and sustainability, which 
many times require making different choices or making difficult 
decisions. all this is part of a story being written that we are part 
of every day in our work environment.

in terms of changes aimed at future improvements, aBTCP also ends 
the year with news: the contracting of an executive director, darcio 
Berni, who joins us with the objective of adding value to institutional 
management. To learn a little bit more about him, we published a mini 
profile in this month’s edition, also looking at a summary of his 16 years 
of experience in the sector and the challenges faced throughout his 
career, developed mainly in the print paper area at fibria (formerly vCP).

for 2012, we know that many other challenges will surface in 
our trajectories, but the most important is to strengthen our ties 
with partners, professionals and entities so that together we can 
overcome whatever is necessary. This is the brief message that i 
leave readers as a year-end reminder and stimulus for next year!

Best regards and see you all next year.
Patrícia capo 
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Por Thais Santi
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ABTCP ConTrATA direTor exeCuTivo

um profissional gabaritado e com grande vivência no 
setor, de fala tranquila, mas firme e bastante deter-

minado. Assim poderíamos definir o novo diretor executi-
vo contratado recentemente pela ABTCP, darcio Berni, de 
48 anos, que assumiu o comando da entidade em 18 de 
novembro de 2011. Como parte do plano de reestrutura-
ção que visa adequar a associação às suas necessidades 
e crescimento futuro, o profissional chega para contribuir 
com sua expertise em gestão de empresas.  darcio Ber-
ni é formado em Administração de empresas pela uni-
versidade São Marcos, pós-graduado em Propaganda e 
Marketing pela eSPM e com MBA em Gestão empresa-
rial pela FiA/uSP. o executivo está há 16 anos no setor 
de celulose e papel, tendo sua principal experiência na 
Fibria, onde construiu sua carreira na área de negócios, 
chegando a ocupar o cargo de gerente geral comercial. 

O Papel – Qual sua experiência no setor de celulose 
e papel como executivo?

Darcio Berni – estou no setor desde 1995, quando 
fui contratado pela vCP-votorantim Celulose e Papel 
para trabalhar na área de Marketing, inicialmente como 
responsável pela linha de papéis cut size. Posteriormen-
te assumi a área de papéis cuchê e offset. Pela minha 
formação acadêmica em Administração de empresas, 
sempre estive mais focado na área de negócios de Pa-
péis, onde tive ampla vivência em diversos segmentos 
do mercado nacional e internacional. Minha passagem 
por uma empresa produtora de celulose e papel inte-
grada como a vCP (atualmente Fibria) proporcionou-me 
uma ótima visão de toda a cadeia produtiva, desde a 
floresta, passando pelos processos produtivos de celu-
lose/papel  e pelos fornecedores dessa cadeia, até che-
gar ao consumidor final.

O Papel – Quais as principais lições aprendidas em 
sua carreira?

Berni – durante esse período, tive a oportunidade de 
participar de processos relevantes para o setor, como 
a implantação de um modelo de consórcio complexo 
como foi o Conpacel e a fusão entre as empresas vCP e 
Aracruz, dando origem à Fibria, o que só veio a somar 
aos meus conhecimentos. Sou imensamente grato às 
oportunidades que tive durante minha trajetória profis-
sional até o momento. A cada desafio, um aprendizado. 
neste setor, é imprescindível ter muita disciplina e or-
ganização, para alcançarmos os objetivos da empresa. 

em resumo, a determinação aliada à busca contínua por 
melhorias são o ponto chave para o bom desempenho 
de uma corporação.

O Papel – Qual a principal contribuição como execu-
tivo que espera dar para a ABTCP?

Berni – espero ser um facilitador das ações neces-
sárias que suportem a execução do planejamento es-
tratégico da entidade. A ABTCP é uma associação que 
em 2012 completará 45 anos. Ao longo desse período, 
prestou relevantes serviços ao setor, sendo admirada 
pelos profissionais da área e reconhecida mundialmen-
te.  A entidade conta com diretores voluntários e profis-
sionais muito qualificados para realizar suas atividades, 
e espero somar forças com todos eles, a fim de gerar-
mos juntos resultados e retorno ainda melhores para o 
setor. Para tanto, é preciso crescer através de inovações, 
fazer mais com menos, estar conectado com o mundo, 
acompanhando a evolução tecnológica e, principalmen-
te, buscar a contínua satisfação dos nossos associados. 
estou certo de que teremos muito trabalho pela frente, 
mas os desafios me motivam. 

O Papel – Qual sua visão sobre o setor de celulose e 
papel hoje e no futuro?

Berni – o Brasil é um grande player mundial na pro-
dução de celulose, devido às vantagens competitivas 
de suas florestas, advindas de questões relacionadas a 
clima e solo, entre outros fatores. Somos reconhecidos 
pelos avanços tecnológicos de nossas unidades produ-
toras e em pesquisa e desenvolvimento florestal, devi-
do ao alto nível de nossos profissionais e executivos. 
As perspectivas para a celulose são muito positivas com 
os investimentos em curso e as novas plantas anuncia-
das pelos fabricantes. Quanto ao papel, existem vários 
tipos de produtos e usos que merecem uma análise es-
pecífica, mas, em linhas gerais, nossa capacidade pro-
dutiva é suficiente para atender à demanda doméstica 
na maioria dos tipos, inclusive com exportação de exce-
dente. Alguns papéis, contudo, tiveram um aumento de 
importações muito acima do crescimento do mercado, 
ocasionando desequilíbrio de oferta e desestimulando 
os fabricantes a novos investimentos. Como o consumo 
per capita de papel no Brasil ainda é baixo em compa-
ração às economias mais desenvolvidas, tudo nos leva 
a crer que existem novas oportunidades para atender a 
um possível crescimento da demanda.      

Darcio Berni: 
“É preciso 
crescer através 
de inovações, 
fazer mais com 
menos, estar 
conectado 
com o mundo, 
acompanhando 
a evolução 
tecnológica e, 
principalmente, 
buscar a 
contínua 
satisfação 
dos nossos 
associados 

Perfil Profissional — Gestão ABTCP
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Coluna Bracelpa

presidente executiva da associação 
Brasileira de celulose e papel (Bracelpa)
: faleconosco@Bracelpa.org.Br
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POr ElizabEth dE CarvalhaEs,

os desafios da rio+20

recentemente a população mundial atingiu a 

marca de 7 bilhões de habitantes. estima-se 

que seremos 9 bilhões em 2050. números tão 

expressivos geram muitos desafios no que diz respeito 

aos temas do tripé da sustentabilidade – aspectos so-

ciais, econômicos e ambientais. de que forma continu-

aremos crescendo se não traçarmos estratégias claras 

e eficazes de um desenvolvimento que não prejudique 

as gerações futuras? Justamente nesse cenário será re-

alizada, em junho de 2012, a conferência das nações 

unidas para o desenvolvimento sustentável, a rio+20, 

na capital fluminense. 

a proposta do encontro é renovar o comprometimen-

to político em torno do desenvolvimento sustentável e 

avaliar as deficiências e os avanços dos resultados das 

conferências anteriores. diferentemente, porém, do que 

ocorreu na eco-92, cujo mote eram questões ambien-

tais, a rio+20 busca discutir um novo caminho para o 

desenvolvimento econômico. por conta disso, é funda-

mental ampliar a discussão sobre os temas e envolver 

não só governos, mas a sociedade e as empresas, para 

que exerçam seu papel atuante e influente. 

o setor brasileiro de florestas plantadas, celulose e 

papel, acredita na importância da inclusão da biotecno-

logia entre os temas da agenda da rio+20. o objetivo 

é colocar em pauta o status dos avanços científicos re-

sultantes de estudos e pesquisas de sua aplicação como 

ferramentas essenciais para a solução de problemas 

futuros. além disso, é fundamental avaliar os riscos e 

oportunidades do seu uso no contexto das propostas 

para o desenvolvimento sustentável.

É importante também que a biotecnologia seja vista 

como aliada na implementação de soluções mundiais 

para os próximos anos, que vão ao encontro das pro-

postas do governo brasileiro para a conferência, como 

a erradicação da pobreza extrema, a valorização das 

florestas na economia dos países, o fortalecimento do 

multilateralismo e a difusão de tecnologias para reduzir 

a emissão de gases do efeito estufa. dessa forma, po-

demos dizer que há benefícios econômicos, ambientais 

e sociais – atendendo ao tripé de sustentabilidade – na 

adoção dessa tecnologia em plantações florestais.

os benefícios econômicos tratam de estímulo para 

novos investimentos, redução de custos de produção e 

risco de perdas, bem como de aumento de competiti-

vidade. Quando nos referimos a benefícios ambientais, 

incluímos controle de pragas e doenças, aumento po-

tencial da produtividade da madeira, redução do con-

sumo de recursos naturais e incentivo à implantação de 

sistemas agroflorestais. Já as questões sociais atingem 

o atendimento de demandas geradas pelo crescimento 

da população mundial, educação e capacitação profis-

sional, além de geração de emprego e renda.

assim, espera-se que os avanços tecnológicos e o 

olhar mais amplo sejam caminhos para o desenvolvi-

mento sustentável. o governo brasileiro já apresentou 

propostas que buscam atingir objetivos globais, princi-

palmente no que diz respeito à erradicação da pobreza 

e à criação de uma economia verde. ou seja, a rio+20 

será palco de debates profundos e valiosos. vamos tra-

balhar nesse sentido, buscando construir soluções de 

longo prazo para o planeta.          
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Entrevista

Oji PaPéis EsPEciais: 
NOVas DiRETRiZEs E GEsTÃO

No início de outubro último, o grupo japonês 
Oji Paper assumiu o controle da fábrica de pa-
péis especiais localizada no bairro de Monte ale-

gre, em Piracicaba (sP), até então comandada pela Fibria.
a aquisição, no valor de Us$ 313 milhões, completa 

um acordo de negócios iniciado entre os dois players 
em 2007. Os ativos contemplam o parque fabril, com 
capacidade instalada de 125 mil t/ano. Desse total pro-
duzido, 45 mil t/ano correspondem a papéis térmicos, 
40 mil a papéis revestidos cuchê, 30 mil a papéis auto-
copiativos e 10 mil a papéis não revestidos. 
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Entrevista

Por caroline Martin
Especial para O Papel

“Planejamos implantar 
projetos para aumentar a 
produção de papéis térmicos 
em 2012”, revela Piatto

14

com a transição de comando, a unidade fabril de 
Piracicaba dará mais enfoque ao segmento de papéis 
térmicos. “é uma área de destaque do grupo em todos 
os países em que está presente”, afirmou o presidente 
e cEO da Oji Paper, Kazuhisa shinoda, durante ceri-
mônia simbólica realizada em 3 de outubro na cidade. 

Mais do que destaque, os produtos representarão o 
carro-chefe da unidade brasileira, que passou a ser nomea-
da Oji Papéis Especiais. “Planejamos investir em processos 
para aumentar a produção de papéis térmicos em 2012”, 
adianta o presidente da empresa no Brasil, júlio Piatto. 
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para aumentar a produção de papéis térmicos em 

2012 – ou seja, os investimentos serão feitos em 

aumento de produtividade. Os detalhes dos proje-

tos em questão ainda são sigilosos, mas adianto 

que não há nenhum similar no Brasil. como temos 

pouco mais de 30 dias no comando da empresa, 

estamos em uma fase de amadurecimento do pla-

nejamento estratégico. Muitos fatores ainda preci-

sam ser discutidos e estudados.

O Papel – O segmento de papéis térmicos se for-

talecerá como carro-chefe da fábrica? O que o senhor 

prospecta para essa área no próximo ano?

Piatto – De fato, a produção de papéis térmicos é 

nosso principal negócio no Brasil hoje. Historicamen-

te, o segmento de papéis térmicos vem crescendo na 

casa de dois dígitos por ano. Em parte, isso se dá pela 

crescente substituição de papel autocopiativo e, em 

outro âmbito, pelo próprio crescimento da demanda, 

que acompanha o PiB do País. Para 2012 esperamos 

manter esse crescimento acima de 10%. 

O Papel – Detalhando melhor os planejamentos 

da empresa, quais estratégicas comerciais devem ser 

adotadas daqui em diante?

Piatto – a principal estratégia comercial que 

adotaremos será a de apostar no crescimento do 

segmento de papéis térmicos. Nesse processo, o de-

senvolvimento de novos produtos e a melhoria na 

qualidade do atendimento dos clientes é que farão a 

diferença. Também almejamos fortalecer nossa com-

petitividade, desenvolvendo novas tecnologias volta-

das à redução de custos, assim como pretendemos 

aumentar nossa participação no mercado externo. 

O Papel – Quais são os mercados em potencial 

para aumentar o volume exportado e quais são os 

caminhos para conquistar essa meta?

Piatto – atualmente, a fábrica exporta papéis 

autocopiativos ao Mercosul. Para papéis térmicos, 

o território para trabalharmos a exportação será 

sempre a américa Latina, já que outras unidades 

do grupo presentes nos Estados Unidos e em paí-

ses da Europa se encarregam da exportação para 

“o grande desafio 
inicial consiste 
em fazer com que 
a transição seja 
suave e tranquila, 
a fim de preservar 
nossos clientes e 
continuar tendo 
a credibilidade 
conquistada ao 
longo destes anos”

Na entrevista concedida à O Papel, Piatto enfatiza a 

tradição que consolida o Grupo Oji Paper como o quarto 

maior produtor mundial de papel e revela os detalhes 

do planejamento que vem traçando desde que assumiu 

a liderança da mais nova integrante da companhia.

O Papel – como presidente da Oji no Brasil, qual 

a sua percepção sobre essa nova empreitada? Quais 

são os principais desafios da fase de transição de li-

derança?

Júlio Piatto – O grande desafio inicial consiste em 

fazer com que a transição seja suave e tranquila, a 

fim de preservar nossos clientes e continuar tendo 

a credibilidade conquistada ao longo dos anos. Tam-

bém almejamos possibilitar ainda mais o desenvol-

vimento dos colaboradores. Por isso, mantivemos o 

quadro de funcionários da fábrica. O próximo passo é 

buscar sinergias com as demais unidades do grupo – 

o que, inclusive, já vem acontecendo. a transição está 

sendo bastante facilitada pelo apoio de profissionais 

que vieram da Oji Paper e já estão engajados com as 

operações no Brasil.

O Papel – Qual é a política do Grupo Oji Paper? 

Na prática, mudanças foram adotadas no dia a dia 

operacional da fábrica de Piracicaba?

Piatto – a visão do Grupo Oji é contribuir para a 

preservação do meio ambiente e atuar em prol da 

cultura dos países em que está presente. Oferecer 

inovação e velocidade no atendimento aos clientes 

é outra premissa da companhia, assim como man-

ter uma boa reputação global. Embora a fábrica de 

Piracicaba já seguisse a mesma filosofia em relação 

a esses pontos, estamos buscando um alinhamento 

com a política da Oji, exercitando a sinergia no dia a 

dia, adotando práticas comuns entre as unidades do 

grupo. De modo geral, eu diria que a unidade indus-

trial de Piracicaba teve pequenos ajustes internos. 

agora, a estrutura já está ajustada para esta nova 

fase da empresa.

O Papel – Há planos de aumentar a produção ou 

expandir a capacidade instalada do parque fabril?

Piatto – sim. Planejamos implantar projetos 
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tados, a exemplo dos papéis cuchê, segmento em 

que os preços são favorecidos pelo câmbio. Temos 

como desafio buscar competitividade pela redu-

ção de custos, que é conquistada com aumento 

de produtividade, e pela busca por nacionalização 

de matérias-primas. Essas estratégias já estão em 

curso na empresa, embora ainda seja muito cedo 

para mensurar resultados.

O Papel – De que forma a concorrência pela im-

portação pode ser minimizada pelos representantes 

da indústria brasileira de papel como um todo?

Piatto – Precisamos encontrar soluções para chegar 

a um equilíbrio fiscal, criar uma política econômica que 

também dê suporte às operações de exportação, com 

um dólar compatível a um bom desempenho. acredito 

que isso é fundamental para fortalecer a competitivi-

dade dos players nacionais.           

outras localidades. Para aumentar a participação no 

mercado externo, primeiramente temos de criar a 

condição de excedente de produção. À medida que 

expandirmos os negócios e obtivermos esse exce-

dente de produção, vamos buscar atender ao mer-

cado externo, principalmente o cone sul.

O Papel – Os demais segmentos em que a Oji 

atua passarão por redução de produção com o en-

foque dado aos papéis térmicos?

Piatto – Não. O aumento da produção de papéis 

térmicos não significa que pretendemos diminuir 

a produção dos outros tipos de papéis produzidos 

na fábrica. a ideia é ampliar o mix de produtos de 

forma que a fábrica produza mais papel em menos 

tempo. ainda falando desses outros segmentos em 

que atuamos, é válido ressaltar que continuaremos 

enfrentando forte concorrência dos papéis impor-

“À medida que 
expandirmos 
os negócios 
e obtivermos 
excedente 
de produção, 
vamos buscar 
atender ao 
mercado externo, 
principalmente o 
Cone Sul”

gUiA DE CoMPRAS CELULoSE E PAPEL oNLiNE! 
www.guiacomprascelulosepapel.org.br

Acesse o novo site e confira gratuitamente as principais notícias sobre o mercado e lançamentos tecnológicos. Fácil e rápido!

Tudo que você procura em 

fornecedores, produtos e serviços 

para celulose e papel, inclusive, 

as empresas fabricantes do setor. 
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Professor TiTular da esalQ/usP
: cjcbacha@esalQ.usP.br

POr CarlOs JOsé CaetanO BaCha

Preços inTernacionais da celulose 
acumulam Quedas de, no mínimo, 
us$ 100 Por Toneladas de junho a novembro

Pelo quinto mês consecutivo, os preços internacionais da celulose re-

gistram quedas dos preços em dólar (ver as figuras 1 e 2). no entanto, as 

magnitudes dessas quedas de preços são bastante distintas de um mercado 

a outro. de junho a novembro, o preço médio da tonelada de celulose de 

fibra curta (bhKP) na europa reduziu-se em quase us$ 188 e a queda de 

preços da tonelada de celulose de fibra longa (nbsKP) foi de u$ 132 por 

tonelada. nos eua, a queda de preços no mesmo período da tonelada de 

nbsKP foi de us$ 107, e na china o preço da bhKP caiu us$ 164 por tone-

lada (segundo dados da foeX). no brasil, os preços mínimos lista e pagos 

pelos clientes médios caíram, nesses últimos cinco meses, us$ 140 e us$ 

144 por tonelada, respectivamente (segundo dados do cePea/esalQ/usP).

Gráfico 1 - evolução dos preços da tonelada de celulose de fibra longa na 
europa e nos eUa  /  Graph 1 - Price evolution of the long fiber pulp tonne 
in europe and Usa  (Us$ per tonne)

Tabela 4 – Preços médios da tonelada de celulose e papel-jornal  
nos EUA - preço CIF - em dólares

 Table 4 – Average prices per tonne of pulp and newsprint 
in USA - CIF price - in dollars

Jul/11
Jul/11

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

Nov/11
Nov/11

Celulose de fibra longa
 Long fiber pulp 1.026,93 998,90 975,67 956,58 926,00

Papel-jornal (30 lb) 
Newsprint (30 lb.) 623,70 623,16 623,05 623,89 623,80

Fonte/Source: Foex
Nota: o papel jornal considerado tem gramatura de 48,8 g/m2 / 30 lb./3000 pés2

 Tabela 3 – Evolução dos estoques internacionais de celulose (mil toneladas)
Table 3 – International pulp inventories (1000 tonnes)

Jul/11
Jul/11

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

UtipulpA 703 710 719 652

EuropulpB 1.318 1.460 1.618 1.347

Fonte/Source: Foex
Nota: A= estoques dos consumidores europeus / B= estoques nos portos europeus
Note: A = inventories of European consumers / B = inventories in European ports

Tabela 2 – Preços médios da tonelada de celulose na Europa - preço CIF - em euros
Table 2 – Average prices per tonne of pulp in Europe - CIF price - in euros

Jul/11
Jul/11

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

Nov/11
Nov/11

Celulose de fibra curta
Short fiber pulp 598,04 577,78 576,83 549,06 502,39

Celulose de fibra longa
Long fiber pulp 710,69 695,32 698,93 683,48 648,56

Fonte/Source: Foex

Tabela 1 – Preços médios da tonelada de celulose na Europa - preço CIF - em dólares
Table 1 – Average prices per tonne of pulp in Europe - CIF price - in dollars

Jul/11
Jul/11

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

Nov/11
Nov/11

Celulose de fibra curta 
Short fiber pulp 856,18 825,60 796,69 748,48 687,20

Celulose de fibra longa
Long fiber pulp 1.017,36 993,59 965,30 931,74 886,98

Fonte/Source: Foex
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Fonte: dados da FOEX
Source: FOEX data

Gráfico 2 - evolução dos preços da tonelada de celulose de fibra curta na europa, 
China e no Brasil (Us$ por tonelada) / Graph 2 - Price evolution of the short 
fiber pulp tonne in europe, China and Brazil  (Us$ per tonne)

mês / month Europa - em dólares Europa BHKP / Europe – in dollars Europe BHKP
China - em dólares China BHKP / China – in dollars China BHKP
Brasil - em dólares - valores mínimos BHKP-cliente pequeno
Brazil – in dollars – minimum values BHKP – Small-size client
Brasil - em dólares - valores mínimos BHKP-cliente médio
Brazil – in dollars – minimum value BHKP - medium-size client

Fonte / Source: FOEX e/and CEPEA.
Observação: valores mínimos praticados no Brasil

minimum adopted values in Brazil

Observação: o preço refere-se à média da semana anterior à data indicada no eixo das abscissas.
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Indicadores de Preços



Seja qual for a sua necessidade, se é um escopo completo de fornecimento 
para todo o processo, produtos e equipamentos para fabricação de papel e 
celulose e geração de energia, soluções em automação para toda a fábrica, 
ou o suporte de uma rede global de serviços e atendimento ao cliente, este 
é o negócio que nós fornecemos.

www.metso.com/pulpandpaper

“Você precisa, nós fornecemos” 
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Tabela 5 – Preços médios da tonelada de celulose fibra curta na China - em dólares
 Table 5 – Average prices per tonne of short fiber pulp in China - in dollars

Jul/11  Jul/11 ago/11  aug/11 set/11  sep/11 Out/11  Oct/11 nov/11  nov/11

Preço Price 724,13 689,89 676,78 646,94 587,20

Fonte/Source: Foex 

Tabela 6 – Preços médios da tonelada de papéis na Europa - preço delivery - em dólares
Table 6 – Average prices per tonne of papers in Europe - delivery price - in dollars

Ago/11 Aug/11 Set/11 Sep/11 Out/11 Oct/11 Nov/11 Nov/11

Papel LWC (couchê em bobina e com pasta mecânica)  
LWC Paper (coated in reels and wood containing) 991,41 962,72 952,81 957,27

Papel Ctd WF (couchê em resmas)
Ctd WF Paper (coated in reams) 1.018,83 981,45 972,71 976,13

Papel A-4(cut size) / A-4 Paper (cut size) 1.247,60 1208,14 1196,89 1199,26

Papel-jornal* / Newsprint* 720,32 702,44 695,19 698,37

Kraftliner / Kraftliner 827,18 791,48 771,06 759,79

Miolo / Fluting 677,12 636,73 604,77 580,38

Testliner 2 / Testliner 2 724,80 690,92 658,73 636,95

Fonte/Source: Foex / Nota: *o preço do papel-jornal na Europa é CIF / Note: *the price of newsprint in Europe is CIF

Tabela 7 – Preços médios da tonelada de papéis na Europa – preço delivery – em euros 
Table 7 – Average prices per tonne of papers in Europe – delivery price – in euros

Ago/11 Aug/11 Set/11 Sep/11 Out/11 Oct/11 Nov/11 Nov/11

Papel LWC (couchê em bobina e com 
pasta mecânica) /  LWC Paper (coated in 
reels and wood containing)

693,76 696,95 698,80 699,90

Papel Ctd WF (couchê em resmas) 
Ctd WF Paper (coated in reams) 712,95 710,43 713,39 713,71

Papel A-4 (cut size) / A-4 Paper (cut size) 873,03 874,53 877,81 876,83

Papel jornal* / Newsprint 504,06 508,48 509,86 510,61

Kraftliner / Kraftliner 578,84 572,85 565,52 555,44

Miolo / Fluting 473,83 460,75 443,61 424,20

Testliner 2 / Testliner 2 507,20 500,05 483,17 465,75

Fonte: FOEX  / Source: FOEX ; Nota:  * o preço do papel jornal na Europa é preço CIF / Note: * the price of newsprint in Europe is CIF

Tabela 8 – Preços da tonelada de aparas na Europa 
Table 8 – Prices per tonne of recycled materials in Europe

Ago/11 Aug/11 Set/11 Sep/11 Out/11 Oct/11 Nov/11 Nov/11

Aparas marrons
Brown material (corrugated)

US$ 218,80
€ 153,12

US$ 206,23
€ 149,24

US$ 192,01
€ 140,86

US$ 172,72
€ 126,16

Aparas brancas, de jornais e de revista
ONP/OMP and white wastes

US$ 246,88
€ 172,76

US$ 237,02
€ 171,55

US$ 226,22
€ 165,96

US$ 206,54
€ 150,88

Fonte: OMG. Source: OMG
Nota: as aparas marrons são aparas de caixas de papelão e de papelão ondulado, classificação OCC 1.04 dd da FOEX. As aparas brancas, de jornais 
e revista têm classificação ONP/OMG 1.11 dd da FOEX.

Tabela 9 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca) posta em São Paulo - em dólares
 Table 9 – Price per tonne of short fiber pulp (dried) put in São Paulo - in dollars

set/11 sep/11 Out/11 Oct/11 nov/11 nov/11

Venda 
doméstica
Domestic 
sales

Preço-lista
 List price

Mínimo/Minimum 816 788 737

Médio/Average 845 810 744

Máximo/Maximum 900 850 750

Cliente médio
Medium-size 
client

Mínimo/Minimum 733 690 642

Médio/Average 749 703 651

Máximo/Maximum 776 710 664

Cliente grande
Large-size 
client

Mínimo/Minimum 730 730 693

Médio/Average 749 736 712

Máximo/Maximum 768 741 730

Venda externa
External sales 568 551 n.d.

Fonte/Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP e MDIC, n.d. valor não disponível. 
Nota: Os valores para venda no mercado interno não incluem impostos.

de modo geral, os preços em dólar dos 

papéis também têm caído nos últimos cinco 

meses na europa (exceto para os papéis de 

imprimir e de jornal em novembro) devido, 

basicamente, à queda do preço em dólar da 

celulose, à fraca demanda por papéis na eu-

ropa diante do cenário de desaquecimento e/

ou recessão econômica (dependendo da eco-

nomia européia) e à queda da taxa de câmbio 

euro frente ao dólar. esta última explica o fato 

dos preços em euros dos papéis de imprimir e 

jornal na europa terem alta nos últimos qua-

tro meses. já a crise econômica européia e o 

péssimo cenário para o próximo ano explicam 

a queda dos preços em euros dos papéis de 

embalagem da linha marrom na europa.

no brasil, a maior queda dos preços em 

dólar da celulose ocorreu em novembro, após 

o cenário de queda dos preços internacionais 

da celulose já estar consolidado. no entanto, 

ainda persistiram em novembro cotações em 

dólar da celulose no mercado doméstico maio-

res do que as vigentes na europa e na china.

a concorrência dos papéis estrangeiros, ape-

sar da forte oscilação da taxa de câmbio real ver-

sus dólar e com tendência a se elevar, também 

levou à queda em novembro dos preços em reais 

dos papéis cut size, offset e de alguns tipos de 

papéis de embalagens da linha marrom.

MerCaDO InternaCIOnal

europa

a tonelada de celulose de fibra curta na 

europa encerrou o mês de novembro em us$ 

651,23, segundo a foeX; enquanto a cotação 

da tonelada da nbsKP na europa encerrou o 

mês passado em us$ 853,33. isto implicou um 

diferencial de cerca de us$ 202 por tonelada 

entre esses dois tipos de celulose, o que é mar-

ca histórica na comparação dos preços desses 

dois produtos.

em novembro, houve pequena elevação dos 

preços em dólar dos papéis cochê e cut size na 

europa (tabela 6) devido à relativa estabilidade 

dos preços em euros desses papéis (tabela 7) e 

da estabilização da taxa de câmbio euro frente 

ao dólar. no entanto, continuaram a ocorrer 

quedas dos preços em dólar e em euros dos 

papéis de embalagem da linha marrom. essas 



20 Revista O Papel - dezembro/December 2011

Indicadores de Preços

reduções se devem à estagnação ou recessão 

dos países da europa e ao pessimismo quanto 

ao cenário econômico para 2012.

em novembro, houve fortes reduções dos 

preços das aparas na europa. observa-se na 

Tabela 8 que os preços em euros das aparas 

marrons e das aparas brancas em novembro 

foram cerca de 10% inferiores aos vigentes 

em outubro.

eUa

a queda de preços da celulose no mercado 

norte-americano é inferior à que ocorre em ou-

tros mercados. como visto no primeiro pará-

grafo desta coluna, nos últimos cinco meses os 

preços da tonelada de nbsKP nos eua caíram 

o equivalente a 81% da queda de preços de 

similar produto na europa. na última semana 

de novembro, a tonelada de nbsKP nos eua 

era cotada a us$ 897, ou seja, 5,2% acima dos 

us$ 853 por tonelada de mesmo produto e vi-

gentes na europa (segundo dados da foeX).

China

a política dos fabricantes chineses de 

papéis de forçar a queda do preço da bhKP 

continua. observa-se na tabela 5 que, em 

novembro, a cotação da tonelada da celulo-

se de fibra curta na china foi de us$ 587, ou 

seja, us$ 100 mais barato do que produto 

similar vendido na europa.

MerCaDO naCIOnal

Mercado de polpas

em novembro (em relação às cotações de 

outubro) ocorreram, nas vendas domésticas, 

fortes reduções dos preços em dólar da celu-

lose. no caso da celulose de fibra curta do tipo 

seca (ver tabela 9) houve queda entre us$ 50 

e us$ 100 por tonelada no preço lista e de us$ 

50 a us$ 60 por tonelada no preço pago por 

cliente médio. no entanto, a celulose vendida 

no mercado doméstico ainda continuou mais 

cara do que a vendida no mercado externo. 

Por exemplo, o menor preço lista vigente em 

novembro no brasil foi de us$ 737 por tone-

lada da celulose de fibra curta do tipo seca, 

Tabela 11 – Preços médios da tonelada de papel posto em São Paulo (em R$) – sem ICMS  e IPI mas com PIS 
e COFINS – vendas domésticas da indústria para grandes consumidores ou distribuidores 

Table 11 – Average prices per tonne of paper put in São Paulo (in R$) - without ICMS and IPI but 
with PIS and COFINS included – domestic sales of the industry to large consumers or dealers

Produto
Product

Jul/11
Jul/11

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

Nov/11
Nov/11

Cut size 2.365 2.358 2.362 2.372 2.351

Cartão (resma)
Board (ream)

dúplex 3.173 3.159 3.159 3.128 3.128

tríplex 3.576 3.576 3.576 3.520 3.520

sólido/solid 4.325 4.325 4.325 4.256 4.256

Cartão (bobina)
Board (reel)

dúplex 3.049 3.049 3.049 3.018 3.018

tríplex 3.454 3.454 3.454 3.400 3.400

sólido/solid 4.204 4.204 4.204 4.137 4.137

Cuchê/Couché
resma/ream 2.973 2.973 2.973 2.973 2.973

bobina/reel 2.860 2.860 2.860 2.860 2.860

Papel offset/Offset paper 2.404 2.402 2.355 2.358 2.350

Fonte/Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP

Tabela 12 – Preços médios da tonelada de papel posto em São Paulo (em R$) – com PIS, COFINS, ICMS e IPI – vendas 
domésticas da indústria para grandes consumidores ou distribuidores / Table 12 – Average prices per tonne of paper 
put in São Paulo (in R$) - with PIS, COFINS, ICMS and IPI - domestic sales of the industry to large consumers or dealers

Produto / Product Jul/11  Jul/11 Ago/11  Aug/11 Set/11  Sep/11 Out/11  Oct/11 Nov/11  Nov/11

Cut size 3.028 3.019 3.024 3.037 3.011

Cartão (resma)
Board (ream)

dúplex 4.063 4.045 4.045 4.005 4.005

tríplex 4.579 4.579 4.579 4.507 4.507

sólido/solid 5.539 5.539 5.539 5.450 5.450

Cartão (bobina)
Board (reel)

dúplex 3.904 3.904 3.904 3.865 3.865

tríplex 4.423 4.423 4.423 4.354 4.354

sólido/solid 5.384 5.384 5.384 5.297 5.297

Cuchê/Couché
resma/ream 3.807 3.807 3.807 3.807 3.807

bobina/reel 3.662 3.662 3.662 3.662 3.662

Papel offset/Offset paper 3.078 3.075 3.016 3.020 3.009

Fonte/Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP

Tabela 10 – Preços da tonelada de celulose úmida em São Paulo – valores em dólares
 Table 10 – Price per tonne of wet pulp in São Paulo – in dollars

Ago/11  Aug/11 Set/11  Sep/11 Out/11  Oct/11 Nov/11  Nov/11

Venda doméstica
Domestic sales

Preço-lista /List price 800 775 750 700

Cliente médio 
Medium-size client 750 725 700 650

Fonte/Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP

Tabela 13 – Preços sem desconto e sem ICMS e IPI (mas com PIS e COFINS) da tonelada dos papéis miolo, 
testliner e kraftliner (preços em reais) para produto posto em São Paulo

Table 13 – Prices without discount and without ICM and IPI (but with PIS and COFINS) 
per tonne of fluting, testliner and kraftliner papers (prices in reais) for product put in São Paulo

Ago/11  Aug/11 Set/11  Sep/11 Out/11  Oct/11 Nov/11  Nov/11

Miolo  
(R$ por tonelada) 

Fluting   
(R$ per tonne)

Mínimo/Minimum 1.189 1.230 1.164 1.148

Médio/Average 1.320 1.340 1.194 1.189

Máximo/Maximum 1.450 1.450 1.230 1.230

Capa  reciclada (R$ 
por tonelada)

 Recycled liner 
(R$ per tonne)

Mínimo/Minimum 1.394 1.394 1.246 1.230

Médio/Average 1.457 1.457 1.320 1.312

Máximo/Maximum 1.520 1.520 1.394 1.394

Testliner 
(R$ por tonelada)

Testliner  
(R$ per tonne)

Mínimo/Minimum 1.517 1.615 1.632 1.632

Médio/Average 1.694 1.743 1.751 1.751

Máximo/Maximum 1.870 1.870 1.870 1.870

Kraftliner 
(R$ por tonelada) 

Kraftliner
(R$ per tonne)

Mínimo/Minimum 1.738 1.751 1.804 1.707

Médio/Average 1.801 1.813 1.838 1.783

Máximo/Maximum 2.057 2.057 2.057 2.057

Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea .Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP
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Tabela 15 – Preços da tonelada de papel kraftliner em US$ FOB para o  comércio exterior – sem ICMS e IPI - Brasil
 Table 15 – Prices per tonne of kraftliner paper for export - Without ICMS and IPI taxes - Brazil - Price FOB - in dollars

Ago/11  Aug/11 Set/11  Sep/11 Out/11  Oct/11

Exportação 
(US$ por tonelada) 

Export  
(US$ per ton)

Mínimo/Minimum 587 449 489

Médio/Average 662 631 660

Máximo/Maximum 835 812 840

Importação (US$ 
por tonelada)  
Imports  (US$ 

per ton)

Mínimo/Minimum 642 644 828

Médio/Average 672 736 828

Máximo/Maximum 702 827 828

Fonte:Aliceweb, código NCM 4804.1100.Source: Aliceweb, cod. NCM 4804.1100  Nota: n.d. dado não disponível

Tabela 14 – Preços de papéis offset cortados em folhas e papeis cuchê nas vendas das distribuidoras 
(preços em reais e em kg) – postos na região de Campinas – SP

Table 14  – Prices of offset papers cutted in sheets and coated papers as traded by dealers 
[prices in reais and kg] - put in the area of Campinas -SP

Set/11  Sep/11 Out/11  Oct/11 Nov/11  Nov/11

Offset cortado  
em folhas 

Offset cutted  
in sheets

Preço Mínimo/Minimum price 3,47 3,29 3,29

Preço Médio/Average price 3,60 3,48 3,48

Preço Máximo/Maximum price 3,76 3,84 3,84

Cuchê  
Coated

Preço Mínimo/Minimum price 3,54 3,27 3,27

Preço Médio/Average price 3,69 3,47 3,47

Preço Máximo/Maximum price 3,90 3,60 3,60

Fonte:Aliceweb.Source: Aliceweb  Nota: n.d. dado não disponível

Tabela 16 - Preços da tonelada de aparas posta em São Paulo - (R$ por tonelada)
Table 16 - Prices per tonne of recycled materials put in São Paulo - (R$ per tonne)

Produto/Product Outubro 2011 / October 2011 Novembro 2011 / November 2011

Tipo
Grade

mínimo
minimum

médio
average

máximo
maximum

mínimo
minimum

médio
average

máximo
maximum

Aparas brancas
White recycled 
material

1 800 1.033 1150 800 1.017 1.150

2 500 667 800 480 667 800

4 300 424 550 300 424 550

Aparas marrons 
(ondulado)
Brown materials 
(corrugated)

1 260 339 400 270 338 380

2 190 309 380 190 307 380

3 150 243 300 150 243 300

Jornal / Newsprint 180 300 400 180 300 360

Cartolina
Folding Board

1 320 330 340 290 300 310

2 290 295 300 290 295 300

Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea .Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP

Tabela 17 – Importações brasileiras de aparas marrons (código NCM  4707.10.00)
Table 17 – Recycled brown waste papers [Code NCM 4707.10.00] – Brazilian import

Valor em US$
Value in US$

Quantidade (em kg)
 Amount (in kg)

Preço médio (US$ / t)
Average price (US$/t)

Novembro/10 November/10 486.666 1.476.600 329.59

Dezembro/10 December/10 131.878 456.763 288.72

Janeiro/11 January/11 209.211 727.875 287.43

Fevereiro/11 February/11 116.720 500.000 233.44

Março/11 March/11 74.098 300.063 246,94

Abril/11 April/11 71.520 300.000 238,40

Maio/11 May/11 107.280 450.000 238,40

Junho/11 June/11 107.340 450.027 238,52

Julho/11 July/11 90.218 425.728 211,91

Agosto/11 August/11 290.335 930.640 311,97

Setembro/11 September/11 174.445 520.947 298,31

Outubro/11 October/11 136.365 532.620 256,03

Fonte:Aliceweb.Source: Aliceweb

Confira os indicadores de produção 
e vendas de celulose, papéis e  

papelão ondulado no site da revista 
O Papel,  www.revistaopapel.org.br.

Como utilizar as informações: (1) sempre 
considerar a última publicação, pois os dados 
anteriores são periodicamente revistos e podem 
sofrer alterações; (2) as tabelas apresentam três 
informações: preço mínimo (pago por grandes 
consumidores e informado com desconto), pre-
ço máximo (preço-tabela ou preço-lista, pago 
apenas por pequenos consumidores) e a média 
aritmética das informações; (3) são considera-
dos como informantes tanto vendedores quanto 
compradores.

Observação: as metodologias de cálculo dos 
preços apresentados nas Tabelas 1 a 17 estão 
no site http://www.cepea.esalq.usp.br/flores-
tal. Preste atenção ao fato de os preços das 
Tabelas 11 e 13 serem sem ICMS e IPI (que 
são impostos), mas com PIS e Cofins (que são 
contribuições).

enquanto na europa o preço médio de produto 

semelhante foi de us$ 687 por tonelada.

o menor preço pago por grandes clientes no 

brasil pela tonelada de celulose de fibra cur-

ta do tipo seca foi de us$ 693 em novembro, 

enquanto na china o preço médio vigente foi 

de us$ 587 por tonelada por produto similar.

Mercado de papéis

a concorrência dos papéis importáveis e a 

estagnação da economia brasileira (eviden-

ciada pelo crescimento zero do Pib no terceiro 

trimestre em relação ao segundo trimestre, 

segundo dados divulgados pelo ibGe em 

06/12/2011) levou à queda dos preços em re-

ais dos papéis de cut size, offset, miolo e capa 

reciclada (ver tabelas 11, 12 e 13) nas vendas 

das indústrias a grandes compradores.

nas vendas das distribuidoras a copiado-

ras e pequenas gráficas houve estabilidade 

nas cotações dos papéis off-set e cuchê em 

novembro em relação às cotações de outubro 

(tabela 14).

Mercado de aparas

o mercado de aparas permaneceu, de modo 

geral, estável em novembro em relação às co-

tações existentes em outubro. observa-se na 

Tabela 16 que apenas ocorreu pequena queda 

no preço das aparas brancas do tipo 1 (redu-

ção de 1,5%) e minúsculas reduções nos pre-

ços médios das aparas marrons dos tipos 1 e 2.
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Coluna Gestão Empresarial 

diretor do instituto Épico de AdministrAção
: luizbersou@bcAconsultoriA.com.br

sé
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Ri
to POr Luiz BersOu,

equilíbrio econômico 
e FinAnceiro

Conceito de Administração por 
Camadas – simples e natural?

O que vem primeiro?
Aprendemos na escola que um dos fundamentos da boa governança é 

a definição do organograma. definimos organogramas, centros de custos, 
planos de contas e os recursos humanos que vão ocupar os espaços de 
administração para sustentar o estratégico e o operacional das empresas.

como já comentado em textos publicados anteriormente, a vida nos 
ensina algo diferente. A partir dos fundamentos do raciocínio estratégico, 
estabelecemos objetivos e definimos os jogos comerciais e operacionais 
que deverão ser praticados para se explorar o negócio. 

o passo seguinte é estabelecer a forma pela qual o negócio vai ser 
interpretado e monitorado, tanto do ponto de vista estratégico como ope-
racional. estamos nos referindo aos modelos de Análise, que tanta falta 
fazem às empresas – brasileiras, em particular. 

definidos os modelos de Análise, estabelecemos os sistemas de informa-
ção para alimentação do estratégico e do operacional, que precisam estar 
em funcionamento pleno. Agora podemos definir organogramas e contra-
tar colaboradores. organograma é instrumento de poder e liderança. poder 
e liderança se exercem com informação de qualidade. instalar organogra-
ma e equipes sem qualidade de informação é sempre complicado.

O papel dos planos de contas e centros de custos
trata-se de fundamento de administração. relaciona recursos humanos de 

administração e produção com tarefas, recursos de capital de giro e custos 
de toda natureza. com o tempo, entraram os conceitos ligados a cadeias 
de processo e principalmente desempenho em cadeias de processo. outra 
evolução importante foi voltar a medir desempenho no custo fixo.

nos centros de custos e planos de contas, temos a agregação de 
todas as receitas e  custos que afetam a vida da empresa. como de-
corrência da administração por planos de contas e centros de cus-
tos, neste tipo de administração agregamos custos variáveis e fixos.  
raramente consideramos a necessidade de recursos de capital de giro 
para manter o ritmo das atividades e sustentar o crescimento – visão 
de competência, e não de caixa. tratamos algo mais sofisticado com as 
mesmas ferramentas o que é o simples e o que é o complexo – dinâ-
micas com pequenas dispersões de fatores e dinâmicas com grandes 
dispersões de fatores. complicado...

Onde se forma o lucro? 
A abordagem por planos de contas e centros de custos nos leva a 

desconsiderar algo muito importante. onde se forma o lucro? A respos-
ta é sempre a mesma: o lucro se forma na empresa e aparece na última 
linha da conta de resultados. será que é verdade?

o que temos mostrado e apresentado em textos anteriores é que o 
lucro se forma somente nos variáveis da empresa; aparece na diferença 
entre o preço, que é uma variável, e o custo variável. se a venda é fácil, 
o volume é grande, assim como ocorre com a margem dos variáveis.  
se a venda é difícil, o volume é menor. Assim, a margem dos variáveis 
fica menor. o que vem depois – necessidade de capital de giro, cus-
tos fixos e custos de ocupação, impostos, juros e amortizações, entre 
outros – é somente consumo dessa margem. desse raciocínio vem a 
pergunta tão difícil de responder: o que é mais prioritário – diminuir 
custos fixos ou melhorar a margem dos variáveis?

o raciocínio está na base da metodologia da Administração por ca-
madas. Vale dizer que os fundamentos da Administração por camadas 
são muito antigos – aliás, seculares. dentro deles estão os fundamen-
tos da metodologia Analítica. 

com o advento do computador, acabaram sendo desprezados. 
Agora retornam, pois dão soluções na gestão dos ambientes e pro-
cessos de trabalho complexos, caóticos – algo que os computadores 
não são ainda capazes de fazer com os recursos tradicionais de 
análise que ainda estão utilizando.

A tela ao lado mostra a estrutura de formação dos dados dentro 
das camadas de gestão e sua montagem progressiva.  As cores das 
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nuvens de pontos que mostramos na tela indicam agregação 
progressiva de informação, mais e mais conteúdo, mais e mais 
pertinência de informação. 

trata-se de estruturas que estão sempre respondendo a mode-
los de Análise do estratégico e do operacional. A seguir mostra-
mos uma segunda tela com exemplo de oito blocos de informação 
e sua consolidação progressiva.

A primeira etapa desse raciocínio parte justamente do enten-
dimento de que a margem de lucro se forma em primeiro lugar 
nos variáveis. Vamos, então, medir o desempenho físico dos va-
riáveis como primeira providência de gestão. desempenho e es-
tatística como padrão de informação. temos a primeira camada 
de informação e administração. 

dominado o desempenho físico dos variáveis, podemos as-
sociar a eles receitas e custos variáveis. chegamos, assim, à 
margem dos variáveis. temos a segunda camada de informa-
ção e administração.

o grande indicador de qualidade de governança dos vari-
áveis e do desempenho financeiro dos variáveis é a taxa de 
utilização do capital de giro. A demanda de capital de giro 
é função da velocidade do ciclo financeiro, da sincronia das 
diversas tarefas e planejamentos que consomem recursos e es-
tabelecem ritmos de atividade.

temos a terceira camada de informação e administração, 
uma das mais importantes nos países em que existe carência 
de capital de giro, que informa quanto capital está sendo con-
sumido a cada momento, dia a dia, hora a hora, para manter a 
atividade em funcionamento. 

com essas três primeiras camadas de informação e adminis-
tração, dominamos o universo dos desempenhos físicos nos pro-
cessos de trabalho, geração de margens nos variáveis e consumo 
de capital de giro, que é um variável para sustentar a atividade 
no negócio. sabemos o resultado líquido que os variáveis nos 
dão para sustentar a estrutura de custos fixos da empresa.

Vamos agora às estruturas de custos fixos. pessoal, ocupa-
ção, comunicação e toda uma lista de pelo menos 31 ativida-
des estão no universo dos custos fixos.

repetindo os rituais em relação aos variáveis, vamos primei-
ro medir a produtividade física dos custos fixos. Fazemos isso 
calculando os custos de macrotarefas. Frequência de tarefas e 
custos de centros de custos nos dão o custo da tarefa. 

temos, então, muito mais capacidade de medir e comparar 
desempenho do custo fixo em relação a outras empresas me-
dindo a velocidade do trabalho realizado. 

temos a quarta camada de informação e administração. cus-

tos fixos e velocidade dos custos fixos. Velocidade de custo fixo é o 
que mais funciona na diminuição de custos fixos.

As quatro primeiras camadas de informação (conforme mostrado 
na tela acima) nos dão a qualidade do ciclo financeiro e uma pri-
meira visão do ciclo econômico ligado ao desempenho operacional. 
É aqui que analisamos a qualidade do negócio que é explorado e o 
desempenho dessa exploração. É aqui que trabalhamos a melhoria 
dos desempenhos e o sucesso operacional. É aqui que está o “passa” 
ou o “não passa” das empresas.

desempenho operacional está ligado à vida presente, ao dia a 
dia. não considera juros, dívidas, investimentos, transferência de 
recursos para outras empresas e distribuição de dividendos.

saímos então das entidades “ciclo Financeiro” e “ciclo econô-
mico”, ligadas ao operacional e entramos na entidade “empresa”. 
empresa tem passado, presente e futuro. Até agora analisamos 
somente o presente. empresa tem dívidas. empresas pagam juros.  
Vamos considerar o passado e o futuro.

temos a quinta camada de informação e administração. Alongar 
o perfil dos compromissos para dar conforto operacional ao fluxo 
de caixa livre da empresa.

resultados
A prática dos fundamentos da administração por camadas tem 

simplificado a administração das empresas. permite apontar o grau 
de contribuição de cada camada de administração. destaque para o 
fato de que o desempenho da gestão de capital de giro é a base para 
a melhoria de todos os demais desempenhos. o mais importante: 
trás muito mais clareza e lucidez às análises. define muito melhor a 
busca de resultados operacionais; onde entra é um sucesso.  
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Coluna ABPO

presidente da associação Brasileira 
do papelão ondulado (aBpo)   

: aBpo@aBpo.org.Br

POr ricardO LacOmbe TrOmbini,

2011, um ano de desafios... 

o ano de 2011 não apresentou crescimento significativo 
diante das expectativas iniciais do setor de papelão on-
dulado em comparação ao desempenho físico de nossa 

indústria registrado no ano passado.
no total, foram expedidos 3,2 milhões de toneladas/ano do pro-

duto, representando faturamento de r$ 9,2 bilhões. nosso cresci-
mento físico ficou, aproximadamente, na casa dos 2% em relação 
ao ano anterior.

nossa evolução está diretamente relacionada ao desempenho 
econômico do mercado interno e ao perfil de produção e consu-
mo, com especial ênfase à indústria de transformação. indicadores 
como inflação, investimento, emprego, renda e crédito são variá-
veis que determinam o nível e o ritmo econômicos como um todo, 
mas o elemento câmbio também é fundamental para o desempe-
nho de boa parte da produção e do consumo de manufaturados 
tanto exportados quanto importados.

parte do arrefecimento econômico percebido em nossa indústria 
é reflexo disso. por uma tendência duradoura, esse cenário traz 
desequilíbrios importantes no balanço de produtos primários e 
acabados, em que os importados ganham espaço cada vez maior, 
trazendo sérios riscos de competitividade a nossos clientes e, por 
consequência, a nosso setor.

no primeiro semestre, a inflação com sinais de evolução acima da 
meta pretendida pelo governo trouxe medidas restritivas ao crédito, 
com aumento dos juros e resposta imediata às encomendas de em-
balagens de bens duráveis – parte importante de nossa produção.

no segundo semestre, as indicações de uma nova ou contínua cri-
se internacional dos países desenvolvidos, com o reconhecimento de 
alto nível de endividamento, contribuíram para o arrefecimento do 
comércio mundial, o que, naturalmente, gerou relevantes consequ-
ências negativas para os exportadores de produtos manufaturados 
usuários de nossas embalagens.

a despeito do fraco crescimento e considerando-se a forte competi-
ção de nossa indústria, o grande desafio tem sido buscar o equilíbrio 
em nossa oferta de produção, para que economicamente possamos 
cumprir o objetivo fundamental de remunerar adequadamente capi-
tal e trabalho, mantendo o setor competitivo com relação a diversas 
outras soluções de embalagens.

com a percepção para o próximo ano de um cenário econômico 
moderado em crescimento orgânico, devemos ser criativos e desa-
fiadores, de modo a conquistarmos mercados possíveis que ainda 
estão sendo abastecidos com outras soluções em embalagens de 
transporte e primárias.

o papelão ondulado é um produto vencedor, pois vem ganhando 
espaço. além disso, sua dinâmica nas oportunidades de ganhos de 
qualidade e produtividade nos desafia à responsabilidade de remu-
nerar a cadeia de produção para propiciar ainda mais investimentos 
em melhorias de processos, estabelecendo resultados compartilhados 
com clientes, colaboradores e acionistas.

a aBpo é uma marca consolidada e reconhecida pela importância 
de sua indústria. portanto, para o próximo ano estaremos contribuin-
do para uma sociedade sustentada e justa.         
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Artigo ABPO

assessor técnico da associação  
Brasileira do PaPelão ondulado (aBPo).  
: aBPo@aBPo.org.Br
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convenções

na área de papelão ondulado, assim como 

em outras, há certos critérios que, por 

usuais e de conhecimento geral, entram 

na rotina diária e se tornam convenções adotadas. 

a partir desse momento, todos os que trabalham 

no ramo não as questionam mais, já que tais con-

venções se integram no dia a dia dos negócios.  

Por esse motivo é que as medidas de uma caixa de 

papelão ondulado são indicadas na ordem c x l x a 

(comprimento por largura por altura). Por que não 

l x c x a?  simplesmente porque se convencionou 

usar a ordem c x l x a; pronto. igualmente, as di-

mensões de uma caixa são informadas em milíme-

tros; se quisermos usar outra referência, devemos 

deixá-la registrada ao lado das medidas indicadas.

extraímos dessas convenções algumas utilizadas 

nos desenhos planificados de caixas e acessórios. 

Provavelmente há fábricas que usam critérios dife-

rentes; devemos, portanto, considerar estas nossas 

indicações como sugestões – e seu uso generaliza-

do pode transformá-las em convenções.  

tais sugestões se referem às anotações, nos 

desenhos, dos cortes e vincos que definem os li-

mites dimensionais entre as várias seções indica-

das na planificação da caixa para a fabricação e/

ou confecção de possível ferramental adicional.  

indicamos, no quadro abaixo, sugestões quanto à 

representação dos cortes e vincos nos desenhos. 

um esclarecimento, porém, se faz necessário: o de-

senho dimensional sempre mostra a vista interna 

da caixa (ou do acessório) – ou seja, o lado voltado 

para o desenhista ou para o pessoal do controle de 

qualidade que vai inspecionar a caixa (ou acessório) 

durante a produção.

se o vinco não está na face interna, e sim na 

externa (no caso, oposta ao observador), costuma 

ser chamado de vinco reverso ou contra. uma li-

nha cheia representa um corte completo, isto é, 

ambas as capas, interna e externa, são cortadas; 

se, porém, uma das capas não for cortada propo-

sitadamente, por “altura” menor da faca, teremos 

um meio corte (mc).  se esse meio corte estiver na 

face oposta àquela vista pelo observador, consi-

deramos um meio corte contra (mcc). essas abre-

viações deverão aparecer no desenho, conforme 

sugerimos no quadro ao lado.

espero que as sugestões possam ser úteis ou pelo 

menos merecer apreciação quando se discutir o assun-

to no que se refere, por exemplo, a terMinologia 

(inserindo os termos no contexto da norma).   
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Nossos engenheiros e técnicos de campo trabalham 
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corpo técnico, colocados à sua disposição. 
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Artigo Assinado – Papéis para Embalagem

O atual cenário mundial de crises econômi-
cas, invasão de mercados e novos hábitos 
e situações de consumo tornaram funda-

mental a busca por inovações como alavanca para 
a expansão e o crescimento das empresas que uti-
lizam papelcartão na fabricação de embalagens. A 
ordem agora é inovar para competir.

Uma embalagem inovadora ajuda a conquistar 
os disputadíssimos espaços nos pontos de venda, 
podendo elevar o valor da mercadoria e, por conse-
quência, sua rentabilidade.

A tecnologia existe para atender às necessidades 
dos consumidores. Por isso, passou-se a estudar o 
comportamento das pessoas, as carências e as opor-
tunidades que surgem para buscar o método correto 
para aplicar a tecnologia e aumentar as chances de 
sucesso do produto comercializado, introduzindo al-
gum tipo de inovação. Atualmente, é preciso entender 
com excelência para, então, atender com excelência. 

São cinco as principais tendências de consumo (con-
veniência, diferenciação, saúde, segurança e sustenta-
bilidade) que influenciam as embalagens. A considera-

ção dessas tendências, portanto, aumenta 
as chances de sucesso da inovação.

As embalagens de papelcartão podem 
atender a essas demandas da sociedade, 
inovando e contribuindo para o cresci-
mento das vendas. Alguns exemplos inte-
ressantes são citados a seguir.
• Contextualizando a embalagem 
ao estilo de vida ou aos hábitos do usu-
ário – A Wipak apresentou uma alterna-
tiva muito interessante para quem quer a 
conveniência de ter frios fatiados na gela-
deira e também ser um consumidor mais 
sustentável: usou na bandeja de frios ape-
nas papelcartão resinado e, para finalizar 

Por Assunta Napolitano Camilo*

e selar, aplicou um filme de fonte renovável lamina-
do com papel para conferir um toque agradável e 
manter a estrutura em monomaterial. 

• Garantindo maior sustentabilidade ao usar ma-
teriais de fonte renovável – Uma inovação muito 
aplaudida pelos consumidores antenados na ques-
tão sustentabilidade são as garrafas termoforma-
das a partir de polpa celulósica presentes no merca-
do americano para sucos e leite ou até mesmo para 
detergentes. Essa opção de material também está 
sendo valorizada para o uso em grandes eventos – 
bandejas, pratos e talheres –, destacando aspectos 
como segurança (não há riscos) e facilidade de lim-
peza do espaço ao término dos espetáculos. 

• Transformando a embalagem em monomaterial – A 
SIG Combibloc® lançou a Eco Plus Pack®, prome-
tendo 28% de redução na emissão de CO2 numa 
embalagem cartonada asséptica sem uso de alumí-
nio ou plástico.  

Inovações em embalagens 
de papelcartão
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Na mesma linha de redução de impacto ambiental 
e embalagem monomaterial está a proposta dos pa-
perblisters ou cartelas blisters sem a bolha de plásti-
co, como no exemplo da Vandini®. A apresentação não 
perde nada; aliás, com a janela aberta, permite até o 
contato tátil com o produto. 

Considerações adicionais
• Melhorando as condições de reciclagem – Elimi-

nando-se a utilização de grampos ou cola na fabri-
cação das embalagens, aumenta-se a segurança e 
facilita-se a reciclagem.

• Incrementando a apresentação – A laminação de 
filme metalizado permite ao produto comunicar a 
diferenciação e a promessa de alta performance.

• Encantando o consumidor com algum acessório – 
Para o fechamento de uma caixa, a Avon® utilizou 
tecido de organza com fitas de sininhos nas pontas, 
criando uma apresentação sofisticada.

• Inovando em formatos e usando recursos que facili-
tem a abertura e transformem a embalagem multi-
pack num porta-produtos, como um bom pré-corte, 
apresentado no exemplo da Bokomo-otees®. 

Além disso, inovações expandem mercados, tor-
nam produtos mais rentáveis e empresas mais com-
petitivas. Por exemplo: uma embalagem de massa 
para pão que pode ser transformada numa assadeira, 
indo diretamente ao forno, é de grande ajuda para 
as donas de casa modernas que dispõem de pouco 
tempo para lavar utensílios. Que valor isso tem? No 
momento da compra essa avaliação é rápida e fica 
impossível comparar o valor incremental da inova-
ção. A questão é: tem benefício, logo vale a pena!

A diferenciação das embalagens não foi esquecida 

ou apagada pelas questões econômicas ou de susten-
tabilidade. Essa característica continua firme e forte, 
como se pode ver nas embalagens de papelcartão com 
formatos inusitados, uso do quinto painel, metalização 
para destacar e conferir performance, tintas e efeitos 
diferenciados, aplicação de hot stamping e ainda tantos 
outros recursos. A Paper Machinery Company (PMC®) 
apresentou um pote de papelcartão com barreira e, 
além disso, mostrou novos copos de papel, muitos dos 
quais com janelas transparentes, atendendo à necessi-
dade, cada vez maior, de visualização do produto. 

A Ampack® relançou as garrafas de papel para en-
vase asséptico, tornando-se, assim, a empresa mais 
importante nesse segmento diante das concorrentes. A 
TetraPak® lançou a garrafa de papelcartão com ombro 
e tampa plástica, provando mais uma vez que as emba-
lagens híbridas são o futuro.

A ordem é sofisticar as embalagens em vários as-
pectos, fazendo uso dos recursos disponíveis, como 
design e tecnologia, com foco nas principais tendên-
cias para o consumo: conveniência, estilo, saúde, se-
gurança e sustentabilidade.

O principal foco das mudanças têm sido os aspec-
tos que aumentem a visibilidade na gôndola, tornem 
as embalagens mais “agradáveis” tanto ao tato 
quanto à visão e ainda garantam ao consumidor uma 
“experiência de consumo” inesquecível. 

Deve-se considerar também que, além das inovações 
tecnológicas ou técnicas, existe sempre a possibilidade 
de desenvolver inovações relacionadas à decoração ou 
ao design, normalmente mais baratas e de aplicação mais 
simples, que podem dar um grande resultado, consideran-
do que o belo emociona e faz as pessoas felizes. Vale 
sempre lembrar: embalagem melhor, mundo melhor. 
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*AssuntA CAmilO, 

diretora do Instituto de 
Embalagens e da consultoria 
FuturePack; engenheira 
mecânica formada pela 
Politécnica da USP; especialista 
em Administração Industrial 
na Fundação Carlos Alberto 
Vanzolini da USP; pós-graduada 
em Marketing pela ESPM e 
Business School com estágios 
e cursos na Alemanha e nos 
Estados Unidos; palestrante 
internacional e professora 
de embalagens; profissional 
do setor há 29 anos, com 
experiência nas áreas de 
Desenvolvimento, Planejamento 
Estratégico e Gestão de 
Embalagens; participante desde 
1986 das principais feiras e 
congressos do setor no mundo; 
eleita Profissional do Setor de 
Embalagens pela Embanews 
em 2010. 

: assunta@
institutodeembalagens.com.br.
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Reportagem de Capa 

O cenário econômico mundial de 2011 apresentou-se 

como um pano de fundo um tanto nebuloso à indús-

tria nacional de celulose e papel. Ainda assim, os 

players do setor souberam enfrentar o período com maestria 

e, mesmo diante do grande impacto que a crise econômica 

causou sobre o preço das commodities – incluindo a celulo-

se branqueada de eucalipto –, os produtores brasileiros de-

monstraram bom desempenho no período. 

Mais do que superar desafios, os representantes dos di-

ferentes segmentos que contemplam tal cadeia produtiva 

apostaram em medidas eficientes para aplacar os efeitos das 

incertezas financeiras que pairam sobre o mundo. “As vendas 

da commodity têm se mantido historicamente estáveis ao 

longo dos anos, mesmo durante a crise, e a tendência é de os 

produtores brasileiros, que têm margens mais competitivas, 

consolidarem ainda mais sua presença nos mercados globais, 

enquanto os europeus e outros produtores tradicionais vão 

perdendo espaço”, analisa Patricia Perez, economista da 

RISI, focada na América Latina.

A solidez da economia brasileira e a posição de credor ocu-

Por Caroline Martin
Especial para O Papel

Reportagem de Capa 

A trilha 
percorrida 

em 2011
Players do setor de celulose e papel 

driblam incertezas econômicas e 

mantêm o cronograma de projetos. Veja 

como foi o desenrolar das principais 

obras de expansão de capacidade e 

construção de novas plantas
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pada atualmente pelo País também somaram pontos 

a favor da indústria nacional. Embora eventuais reces-

sões, baixo crescimento dos países desenvolvidos e 

desaceleração da economia chinesa ainda insistam em 

aparecer como riscos, a continuidade dos investimen-

tos previstos no início do ano desponta como exemplo 

da estratégia de otimismo adotada pelo setor. 

Tomando como base os projetos anunciados em 

janeiro último, é possível constatar que a maioria se 

confirmou ao longo do ano – a começar pelas novas 

plantas de celulose. Com start-up previsto para 2012, 

o cronograma de obras da Eldorado Brasil se destaca 

entre aqueles que seguiram conforme o planejado. 

Durante os últimos meses, a entrante no segmento 

deu continuidade à construção do parque fabril com 

capacidade de produção de 1,5 milhão de t/ano de 

celulose de eucalipto instalado em Três Lagoas (MS). 

“Hoje, estamos com um avanço de 58% do empreen-

dimento como um todo”, contextualiza Carlos Mon-

teiro, diretor técnico e industrial da empresa. 

Detalhando o andamento do projeto, Monteiro 

informa que, terminadas as fases de infraestrutura 

e engenharia de detalhamento da infraestrutura, as 

ilhas das águas foram adquiridas em março último. 

Enquanto a Degrémont foi escolhida como fornece-

dora dos equipamentos, o projeto de captação de 

águas está sob a responsabilidade da Pöyry.

No último mês de junho, teve início a montagem da 

caldeira de recuperação, seguida da linha de evapora-

ção e da linha de fibra e massa. Monteiro revela que 

a Veolia é a fornecedora da caldeira, ao passo que a 

Centro Project responde pela área de tratamento de 

efluentes, e a White Martins, pela de oxigênio. 

“Apesar de a montagem da caldeira de recupera-

ção ser um ponto crítico, estamos com um avanço 

de 48%, contra o previsto de 46% para a época”, 

comemorou o diretor técnico e industrial. Segundo 

ele, o adiantamento comprova o sucesso do mode-

lo de gestão adotado. “Optamos por uma gestão 

bem concentrada, com uma equipe reduzida para a 

Cronograma de obras da Eldorado Brasil segue conforme o planejado e já apresenta avanço de 58%
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0800 709 9000
www.whitemartins.com.br

A White Martins agradece a Eldorado Celulose e Papel por ter sido escolhida como a empresa responsável
pela instalação de sua planta de fornecimento de Oxigênio, no projeto de construção da maior fábrica de
celulose do mundo em uma única linha. A notícia nos chega como uma prova do reconhecimento ao nosso
empenho em investir cada vez mais na excelência, na alta performance e na melhoria contínua de nossas
operações, para sempre merecer a confiança que a nossa marca inspira nos brasileiros.

A escolha também é motivo de orgulho para a White Martins, não só pela grandiosidade do projeto, mas pelo
início de uma parceria com uma empresa como a Eldorado, capaz de dar vida a uma iniciativa tão inovadora.

O desafio é inspirador, mas a atmosfera de confiança criada pela Eldorado renova o nosso fôlego.

Participar da construção da maior fábrica de celulose do mundo é um desafio
que nos enche de orgulho!

White Martins e Eldorado, uma parceria
que tem tudo para fazer um ótimo papel.

Job 1972 - www.stylita.com.br
sexta-feira, 11 de novembro de 2011 16:28:08

Perfil de cores: Desativado
Composição  175 lpi a 45 graus
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mações. Nosso maior desafio consiste em tornar o 

trabalho atrativo e conseguir um bom desempenho, 

a fim de manter o cronograma do projeto”, comple-

ta Monteiro.

A Suzano Papel e Celulose, que também se des-

tacou pelo cumprimento do cronograma, mantém 

para novembro de 2013 a previsão do start-up de 

sua nova planta, com capacidade de produção de 

1,5 milhão de t/ano. As obras de terraplanagem em 

Imperatriz (MA) movimentaram cerca de 11,5 mi-

lhões de m³ de terra, entre corte e aterro de áreas. 

Em fevereiro último, a Suzano anunciou a aquisição 

dos principais equipamentos da unidade industrial com 

a Metso e a Siemens. A contratação dos equipamentos 

com a Metso abrange basicamente as seguintes áreas: 

Pátio de Madeira; Cozimento e Lavagem; Linha de Fi-

bras; Secadoras, Enfardamento e Expedição; Caldeira de 

Recuperação e Biomassa; Caustificação e Forno de Cal; 

Evaporação, e Sistemas de Automação Integrada (Distri-

buted Control System – DCS). O contrato celebrado com 

montagem dos equipamentos, mas bem integrada, 

inteirada do desenvolvimento do projeto.” 

Segundo as expectativas, a data da finalização da 

caldeira deve coincidir com a das demais áreas que 

formam a planta. “Assim, no início de abril, espe-

ramos começar a utilizar a caldeira auxiliar e fazer 

alguns testes”, planeja Monteiro. De fato, o crono-

grama tem tudo para ser cumprido. Mesmo com o 

imprevisto de duas paralisações dos operários ao 

longo de 2011, as metas têm sido atingidas. “Atual-

mente, temos 5.700 operários e boa produtividade. 

No entanto, o desafio da mão de obra qualificada se 

verifica em todo o Brasil”, ressalta. 

O diretor técnico e industrial da Eldorado consta-

ta que a atual rotatividade de funcionários é maior 

do que a de anos atrás, especialmente pelo calen-

dário repleto de projetos em que a construção civil 

brasileira se situa. “Temos uma preocupação cons-

tante em relação a esse fator, para evitar qualquer 

tipo de paralisação, novas reivindicações ou recla-
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Reportagem de Capa 

a Siemens compreende a aquisição de dois turbogera-

dores, que atenderão tanto à demanda de energia da 

fábrica como à geração excedente de 100 MW. 

No mês passado, a empresa fincou a primeira estaca 

que dará origem ao novo site. Isso é só o começo, já 

que, ao longo do processo das fundações (atual está-

gio da construção), serão cravadas cerca 1.100 estacas, 

que servirão de base para a construção das caldeiras de 

recuperação, de força, caustificação e evaporação. A Su-

zano estima que essa etapa da obra seja concluída até 

o fim deste ano, tendo consumido 500 m³ de concreto e 

envolvendo aproximadamente 150 trabalhadores.

Empreendimentos de papel também se-
guem cronograma

Partindo para a área de papel, vale destacar que cada 

segmento apresenta suas peculiaridades. A desacelera-

ção do ritmo da economia brasileira, quando compara-

do ao ano de 2010, resultou em um crescimento bastan-

te moderado da demanda por todos os tipos de papéis, 

conforme ressalta a economista da RISI.

A Klabin, no entanto, comemorou o bom desem-

penho do terceiro trimestre de 2011, fechando o 

período com uma receita líquida de R$ 991 milhões, 

1% maior do que o valor atingido no mesmo período 

do ano anterior. O resultado vem de um volume de 

vendas que atingiu 434 mil toneladas (excluindo ma-

deira), representando 71% das vendas do mercado 

interno – valor que significa um aumento de 5 pontos 

percentuais em relação ao segundo trimestre.

Em uma conferência com a imprensa realizada no 

início de novembro, Fábio Schvartsman, presidente 

da companhia, ressaltou o contentamento com os 

números apresentados e destacou a previsibilidade 

do resultado. “Já apontávamos para uma expectativa 

de desempenho favorável neste trimestre em relação 

ao anterior, e isso se confirmou”, disse. Schvartsman 

também enfatizou a participação do processo de re-

dução de custos no atendimento às metas. 

O presidente referia-se ao projeto de redução de 

custos variáveis e fixos, anunciado pela empresa no 

início de 2011. O primeiro investimento feito para 

atingir esse objetivo, detalhou Schvartsman, foi a 

substituição da caldeira a óleo da unidade fabril de 

Otacílio Costa (SC). A nova caldeira de biomassa, 

que entrou em funcionamento em fevereiro último, 

já demonstra significativa redução de custo na ope-

ração, segundo o presidente da empresa.

Em junho último, a Klabin estendeu o período de 

parada geral da unidade de Monte Alegre, em Telê-

maco Borba (PR), para fazer uma grande intervenção 

na Caldeira 8, equipamento que vinha apresentan-

do inúmeros transtornos ao dia a dia operacional. 

“Hoje, a fábrica vem operando em condições de 

produtividade como jamais operou antes, mostran-

do que a intervenção foi perfeitamente adequada”, 

comentou ele sobre a estratégia positiva. 

Schvartsman revelou, ainda, que um novo evapo-

rador também entrou em operação recentemente na 

unidade de Otacílio Costa, implantação que prome-

te produzir outro importante benefício de redução 

de custo. Para dezembro, a empresa pretende colo-

car a linha de alta tensão de Monte Alegre em fun-

cionamento, o que também resultará em economia.

O conjunto de investimentos da Klabin para a oti-

mização operacional de suas diversas unidades terá 

continuidade em 2012. De acordo com o presidente 

da empresa, uma grande caldeira de biomassa deve-

rá entrar em funcionamento na unidade de Correia 

Pinto (SC) até a metade do ano. “Para essa caldeira, 

o investimento chega a R$ 86 milhões e proporcio-

nará também uma importante redução de custo ao 

substituir óleo por biomassa”, informou.

Os planos para a unidade de Monte Alegre incluem 

a eliminação de gargalos. Schvartsman contou que o 

Unidade de Otacílio Costa 
da Klabin comemora os 
resultados positivos da 
substituição da caldeira a 
óleo pela de biomassa
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projeto consiste na produção de mais celulose bran-

ca na unidade, evitando a compra no mercado, já 

que os valores pagos são maiores do que o custo de 

produção interna. “Todas essas iniciativas produzem 

significativas reduções de custos variáveis e serão 

sucessivamente incorporadas a nossos resultados. 

Temos, portanto, uma sucessão de boas notícias ad-

vindas do front de custos variáveis nos próximos 12 

meses”, prospectou.

Ainda sobre os projetos que o segmento de emba-

lagens desenrolou ao longo de 2011, vale destacar 

os investimentos concretizados pela MWV Rigesa. 

Em julho último, começaram as operações da quin-

ta fábrica de embalagens de papelão ondulado do 

grupo, situada em Araçatuba (SP). A nova unidade, 

com 27 mil m² de construção e 60 colaboradores, 

ajudará a impulsionar os negócios, principalmente 

no interior de São Paulo e do Paraná. 

Os últimos meses também têm dado forma ao 

investimento de aproximadamente R$ 800 milhões 

que o player destina à expansão da fábrica de papel 

de Três Barras (SC). O prédio que vai abrigar a nova 

máquina de papel começou a sair do chão em se-

tembro último, após o trabalho de fundação. Desde 

então, muitos dos quase 200 pilares e vigas de sus-

tentação previstos para o prédio já foram erguidos.

A nova máquina terá capacidade de produção de 

cerca de 300 mil t/ano de papel kraftliner. O início 

das operações no equipamento está previsto para 

2012. O papel a ser fabricado como fruto dessa ex-

pansão será usado pelas fábricas de embalagens da 

MWV Rigesa. “A estratégia de crescimento da pla-

taforma de embalagens de papelão ondulado está 

bem encaminhada, com esforços comerciais e fases 

de planejamento de crescimento nos mais diversos 

mercados”, diz Bob Beckler, presidente da empresa. 

Entre as estratégias para espalhar produtos por 

inúmeros mercados, a inauguração da segunda 

unidade Caixa Pronta, em Curitiba (PR), em outu-

bro último se destaca como exemplo. O modelo de 

negócios, exclusivo da empresa, consiste no forne-

cimento de embalagens montadas para diferentes 

tipos de produtores. “Curitiba foi escolhida como 

sede dessa segunda unidade em função do perfil in-

dustrial da região metropolitana, com empresas dos 

segmentos automotivo, químico e alimentício, entre 

outros, bem como do mercado de frutas, verduras e 

legumes”, explica Juarez José Ferreira, gerente de 

Negócios Caixa Pronta da MWV Rigesa, cuja primei-

ra unidade se situa em São Paulo (SP).

A Trombini é mais uma integrante da lista de 

players que fizeram investimentos em 2011. Na ver-

dade, a empresa deu continuidade a um projeto que 

se desenvolve há cinco anos e soma mais de R$ 300 

milhões destinados à modernização de suas unida-

des industriais de celulose, papel kraft, papel reci-

clado, embalagens de papelão ondulado e sacos de 

papel multifolhados. “Os investimentos compõem 

um amplo projeto de reestruturação e moderniza-

ção da Trombini, hoje a segunda maior produtora do 

Brasil de sacos multifolhados e a quarta de embala-

gens de papelão ondulado”, frisou Renato Trombini, 

presidente da empresa.

Segundo o executivo, a modernização tecnológica 

incluiu aquisição de novos equipamentos, capacita-

ção de equipe, implantação de um novo sistema de 

gestão global da empresa e ainda investimentos em 

florestas – esses últimos destinados à integração da 

“A estratégia de 
crescimento da plataforma 
de embalagens de papelão 
ondulado inclui esforços 
comerciais e fases de 
planejamento nos mais 
diversos mercados”, afirma 
Bob Beckler, presidente da 
MWV Rigesa
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Trombini deu continuidade 
ao projeto que soma 
mais de R$ 300 milhões 
destinados à modernização 
de suas unidades industriais

produção, que resultou em aumento de produtivi-

dade. Tanto é assim que, a partir do próximo ano, a 

empresa pretende oferecer papel kraft e reciclado a 

outras organizações. Atualmente, segundo Trombini, 

a empresa produz mais de 220 mil t/ano de embala-

gens de papelão ondulado e mais de 35 mil t/ano de 

sacos multifolhados.

A batalha do segmento de imprimir e escrever
Para encarar a crescente concorrência dos produ-

tos importados, devido à taxa de câmbio flutuante, 

a International Paper investe anualmente em melho-

ramento tecnológico e manutenção das fábricas. Em 

2010, os investimentos nas unidades fabris soma-

ram US$ 88 milhões – quantia média que deve se 

repetir até o final deste ano. 

Além do investimento anual de praxe ao longo de 

2011, a empresa anunciou duas outras relevantes in-

jeções de capital nos parques brasileiros. O primeiro 

investimento anunciado, de US$ 90 milhões, destina-

se à construção da caldeira de biomassa de Mogi 

Guaçu (SP), obra que deve ser concluída no primeiro 

trimestre de 2013. Com o segundo investimento, de 

R$ 2 milhões, a empresa fará a mudança das embala-

gens Chamex e a respectiva campanha de lançamen-

to. Entre as principais inovações da linha, destaca-

se o processo “abre fácil”. Chamado de Microdots, 

o novo sistema consiste em micropontos de ar que 

auxiliam o processo de selagem da embalagem, tor-

nando também mais fácil a abertura da resma.

Dando mais detalhes técnicos sobre a nova cal-

deira de Mogi, a IP revelou que o equipamento terá 

capacidade de gerar 210 toneladas de vapor por 

hora e complementará a geração de vapor para a 

fabricação de celulose e energia elétrica da fábrica, 

gerando praticamente toda a energia usada no pro-

cesso de produção. Dessa forma, o sistema integra-

do de manufatura da IP, composto pelas fábricas de 

celulose e papel em Mogi Guaçu e Luiz Antônio (SP) 

e pela fábrica de papel em Três Lagoas (MS), alcan-

çará mais de 90% de autossuficiência energética. 

Segundo Jean-Michel Ribieras, presidente da IP 

para a América Latina, esse investimento tem ex-

trema importância para a companhia e demonstra o 

compromisso com as operações no Brasil – platafor-

ma estratégica para o desenvolvimento de mercado 

nos países latino-americanos. “Trazer um investi-

mento como esse é tão importante para a competiti-

vidade quanto para a sustentabilidade do nosso sis-

tema integrado de manufatura”, declarou Ribieras.

O projeto já obteve todas as licenças ambientais 

emitidas pela Companhia de Tecnologia de Sanea-

mento Ambiental (Cetesb), ligada à Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado São Paulo. A construção 

tem início previsto para abril de 2012 e deve ser 

concluída no primeiro trimestre de 2013. A IP ainda 

está em fase de avaliação dos fornecedores a serem 

contratados para a execução do projeto. 

Sobre a extensão da unidade de Três Lagoas, a 

partir da implantação de uma segunda máquina de 

papel, a companhia decidiu prorrogar o prazo para 

2012. A decisão, tomada em comum acordo com a 

Fibria, faz parte da estratégia de negócio das duas 

empresas. A ideia é garantir maior flexibilidade de 

tempo para que todos os estudos e análises técni-

cas, comerciais e mercadológicas sejam efetuados de 

forma mais detalhada. Até outubro deste ano foram 

produzidas 186 mil toneladas de papel na unidade. A 

meta é fechar o ano com uma produção de 218 mil 

toneladas, quase 10% a mais do que o volume para o 

qual a máquina foi projetada. 

Também atenta às demandas do mercado e às exi-

gências impostas aos representantes do segmento de 

imprimir e escrever, a Bignardi Papéis colocou suas 

estratégias e seus investimentos em prática ao longo 

de 2011. “Realizamos um investimento da ordem de 
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R$ 1,5 milhão em um sistema automático de controle 

de qualidade fornecido pela Voith Paper para grama-

tura, umidade e carga mineral no papel, instalado 

em nossa MP2. Já em funcionamento, o sistema está 

proporcionando ganhos expressivos em produtivida-

de e qualidade de produto”, informou José Reinaldo 

Marquezini, gerente técnico da empresa. Entre tais 

ganhos estão: estabilidade de qualidade, redução de 

perdas por produtos não conformes e redução dos 

tempos improdutivos nas trocas de fabricação.

Além desse investimento, a empresa apostou na 

aquisição de uma nova cortadeira folio size, com 

capacidade produtiva de 1.500 t/mês de papel. O 

investimento, de R$ 1,2 milhão, trará resultados a 

partir de 2012, quando o equipamento passará a 

funcionar. “Com essa cortadeira, da fornecedora 

norte-americana Penco, pretendemos ampliar a pro-

dução de papéis cortados”, planeja Beatriz Bignar-

di, diretora da empresa. 

A executiva, contudo, admite que o cenário ad-

verso dos últimos meses obrigou a empresa a tomar 

decisões de investimentos de modo muito mais cri-

terioso. “O que notamos neste ano foi um mercado 

sobreofertado, não só pelas vantagens competitivas 

Confira os projetos de papel realizados ao longo de 2011 em toda a América Latina

Alteração de capacidade das plantas de papel e papelão - América Latina 2011
Mil toneladas

Companhia Localização País Capacidade Data Comentários

Papel Prensa San Pedro Argentina  ND 2011 Papel jornal Reforma MP

Itapagé Coelho Neto Brasil  105 2011 Papel de embalagem Retomada da planta

Trombini Fraiburgo Brasil  110 2011:T1 Papelão Nova MP

Trombini Fraiburgo Brasil  (40) 2011:T1 Papelão Encerramento MP

KM Papel Volta Grande Brasil  12.000 2011:T2 Papel reciclado branco Reforma MP

Berazategui Buenos Aires Argentina  14 2011:T2 Papelão reciclado Reforma MP

CMPC Caieiras Caieiras Brasil  54 Met-2011 Tissue Nova MP

SCA Ecatepec México  (70) Met-2011 Tissue Fechamento da planta

Kimberly Clark Bernal Argentina  10 Met-2011 Tissue Reforma MP

PSA São Leopoldo Brasil  5 2011:T3 Tissue Reforma MP

Protisa (CMPC) Santa Anita Peru  15 2011:T3 Tissue Substituição MP

Iguaçu Sao José dos Pinhais Brasil  10 2011:T3 Papel de embrulho Reforma MP

Tropicos Industrial e Comercial Guarapuava Brasil  5 2011:T4 Tissue Reforma MP

INCASA Quito Equador  11 2011:T4 Tissue Segunda linha MP

Alphapel Santa Fé Argentina  5 2011:T4 Papelão reciclado Reforma MP

Penha Coronel Vivida Brasil  4 2011:T4 Papelão reciclado Reforma MP

Penha Santo Amaro Brasil  22 2011:T4 Papelão reciclado Reforma MP

Zucamor Ranelagh Argentina  35 2011:T4 Papelão reciclado Reforma MP

Tangará Papéis Tangará Brasil  10 2011-2012 Tissue Nova MP

ND = não disponível Global Mill Project Database (RISI)
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automático de 
controle da qualidade 
adquirido pela 
Bignardi já apresenta 
ganhos expressivos 
em produtividade e 
qualidade de produto
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“Quando as alterações na 
planta de destintamento 
forem concluídas, poderemos 
usar aparas diversificadas, 
como as de revistas ou de 
rótulos com resistência a 
úmido”, detalha Wurzmann
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que os produtos importados têm devido ao câmbio, 

mas também pela crise enfrentada pelos mercados 

europeu e norte-americano”, enumera. 

Com as dificuldades encontradas, algumas de-

cisões tiveram de ser postergadas pela Bignardi. 

“Temos um projeto de investimento na ampliação 

da planta de preparação de massa e também ava-

liamos a possibilidade de implantar uma unidade de 

cogeração de energia. Essa instabilidade econômica 

e sua consequente visão nebulosa quanto aos pró-

ximos dois anos, porém, levaram-nos a suspender 

esses investimentos por período indeterminado.”

Segundo a economista da RISI, as variações de câm-

bio, de fato, impactaram mais fortemente o segmento 

de papéis gráficos. Patricia informa que, por enquanto, 

não há sinais de queda acentuada das importações 

de papéis revestidos. A boa notícia fica por conta dos 

indícios de desvalorização do real, pois os produtores 

domésticos tendem a aumentar sua competitividade e 

melhorar sua participação no mercado interno.

Tadeu Souza, diretor comercial da MD Papéis, 

também vislumbra uma retomada nos próximos me-

ses. Segundo ele, para 2012 e 2013 há expectativa 

de forte aumento na demanda. “Embora o cenário 

de 2011 tenha sido conturbado, mantivemos os pla-

nos de investimentos. Afinal, teremos de estar pron-

tos para atender ao crescimento esperado”, diz.

Os investimentos aos quais Souza se refere somam 

R$ 70 milhões e contemplam a transformação de uma 

máquina de papel já existente. Ele informa que, duran-

te os últimos meses, as etapas de engenharia básica 

foram concluídas, mas, como se estenderam mais do 

que o previsto, acabaram postergando o start-up para 

o início de 2013. Nos próximos meses, a empresa pre-

tende iniciar as fases de desenvolvimento e instalação 

dos equipamentos. “Os fornecedores ainda não foram 

definidos, mas pretendemos aliar empresas locais e in-

ternacionais”, revela o diretor comercial. “Ao construir 

um equipamento de ponta, ofereceremos aos nossos 

clientes produtos mais competitivos, tanto do ponto de 

vista de qualidade quanto de custo”, prospecta. 

Outra fabricante de papel que acompanha as mudan-

ças do mercado é a KM Papel. Ao dar continuidade ao 

projeto de R$ 42 milhões iniciado em 2010, a empresa 

planeja ampliar o volume de produção de papel cut size. 

Segundo Daniel Klabin Wurzmann, diretor da 

companhia, a adaptação que está sendo feita pela 

Voith Paper na planta de destintamento da fábri-

ca de Volta Grande (MG) permitirá o uso de uma 

gama maior de aparas. “Hoje, usamos uma massa 

que mistura celulose e aparas brancas 1 e 2. Somos, 

inclusive, certificados pela FSC com o selo misto. A 

partir de março de 2012, quando as alterações na 

planta de destintamento forem concluídas, podere-

mos usar aparas diversificadas, como as de revistas 

ou de rótulos com resistência a úmido”, detalha. “O 

objetivo é reduzir o custo da fibra sem impactar a 

qualidade do produto final”, completa Wurzmann.

Além de baratear os custos de produção, o projeto 

da KM Papel inclui a implantação de quatro novos 

secadores na máquina de papel. “Com a instalação 

desses novos quatro secadores, a ideia é aumentar o 

volume de produção”, revela o diretor da empresa. 

Wurzmann conta, ainda, que pretende aproveitar a 

parada de fábrica prevista para as adaptações da 

planta de destintamento para implantar também os 

novos secadores. 

O apanhado de projetos encabeçados pelos 

players nacionais da indústria de celulose e papel 

comprova que, embora as atuais turbulências fi-

nanceiras causem oscilações de mercado e gerem 

temerosas incertezas, o setor está antenado e dis-

põe de armas poderosas para vencer o desafio: 

conhecimento tecnológico, planejamento de inves-

timentos e estratégias comerciais.       
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Another yeAr!

At this time of the year is common to reflect on everything 
that happened in order to understand our reality and 
project new perspectives about the future at the personal 

and professional level. In terms of ABtCP, the analysis is based on 
how well we fulfilled our mission of “promoting the technological 
development of the pulp and paper production chain, in a 
sustainable and innovative manner, through technical training, 
information and relationship”.

In 2011, matters relevant to the sector were handled in this 
sense, such as the consolidated report on carbon emissions as the 
basis for upcoming negotiations on the national Climate Change 
Plan. Additionally, consistent work was carried out concerning the 
sector’s energy efficiency, showing ways that will make us even 
more efficient and, through it, be able to reduce our emissions.

the teams of ABtCP co-worker technicians discussed paper 
production models and presented innovative ideas for structuring our 
industrial activity, in order to achieve the highly necessary economy 
of scale that will grant us a much more competitive position in the 
international market. We also obtained major progress regarding the 
revision of nr 13, aimed at generating a more realistic positioning 
in relation to maintaining our pressure vessels, with perspectives of 
significant savings in our industrial costs.

these examples serve only to remind us of some of the sector’s 
important achievements with ABtCP’s participation this year. We 
have, however, several challenges for 2012 – starting with the 
uncertain situation of the international economic scenario. european 
countries are on their way to moratorium; the United States still 
presents an unstable economy; Asia is growing less than expected.

In turn, at the local level, the government recently introduced 
stimulus packages for the internal market in order to face a 

potential drop in exports. however, we still see little action in 
terms of infrastructure investments and no effective movement 
towards the highly necessary tax reform.

All these variables are beyond our control as technicians of 
one of the most thriving sectors in our economy. therefore, in a 
situation like this we need to direct our focus on things that will 
make a difference for us and for companies. We need to work on 
the concept of continuous improvement and boost our productivity, 
developing processes that reduce our costs and consequently 
contribute to our competitiveness – competitiveness capable of 
not only ensuring a position in the international scenario, but also 
preventing an attack on our internal market, particularly paper, 
which receives intense competition from China.

In order to be more effective and more competitive we need 
to develop innovative processes with professionals qualified to 
execute them. As such, in 2012, ABtCP will focus its activities 
on the “innovation and qualification” binomial, creating room 
in the pulp and paper sector to discuss the innovation path to 
be pursued in the short and long terms, within a scenario of 
extreme competition. 

As it will be paramount to prepare professionals in the sector for 
such a challenge, our technical Committees will be responsible for 
heading this mission. At the same time, we need to propose labor 
training models for the sector that align university curriculums 
with the needs of our companies.

In summary, I invite all professionals in the sector willing to 
accept this challenge to join us. We will certainly grow together 
and provide our sector conditions to achieve better results.

I wish all of you a great Christmas and a New Year full of 
opportunities!

ABTCP Management Article

PreSIdent of ABtCP 
: lAIrton.leonArdI@mInerAlSteCh.Com

BY LaIrtON LeONardI,
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Oji Specialty Papers: new 
management and guidelines  

By Caroline Martin
Special for O Papel Magazine

In the beginning of October, Japanese Oji Paper Group 
took over control of the specialty papers mill located 
in the Monte Alegre neighborhood, in Piracicaba (SP), 
until recently headed by Fibria.

The US$ 313 million acquisition completes a business 
agreement that started out between the two players 
back in 2007. The assets comprise a complex with an 
installed paper production capacity of 125 thousand 
tons/year. Of the total produced, 45 thousand tons/year 
correspond to thermal paper, 40 thousand tons/year of 
coated paper, 30 thousand tons/year of self copy paper 
and 10 thousand tons/year of uncoated paper. 

With this change in command, the Piracicaba production 
unit will place more emphasis on the thermal paper 
segment. “It is one of the areas that the group stands out 
in almost all countries where it is present,” said Oji Paper’s 
President and CEO, Kazuhisa Shinoda, during a symbolic 
ceremony held on October 3rd in the city. 

More than standing out, these products will be the 
cash cow of the Brazilian unit, which was named Oji 
Papéis Especiais. “We plan to invest in processes that 
boost production of thermal paper in 2012”, said the 
company’s president in Brazil, Júlio Piatto. 

In an interview to O Papel, Piatto emphasized the 
tradition that consolidates the Oji Paper Group as the 
fourth biggest producer of paper in the world and 
provides details of the plan being outlined since taking 
over the helm of the company’s newest acquisition. 

O Papel – As president of Oji in Brazil, what is your 
perception on this new venture? What are the main 
challenges in this leadership transition phase?

Júlio Piatto – The main initial challenge is to ensure 
a seamless transition, in order to preserve our customers 
and uphold our credibility conquered over the years. 
We also aim to allow for the continued development 

“We plan to implement projects to increase thermal paper production in 2012,” says Piatto

“The main 
initial challenge 
is to ensure 
a seamless 
transition, 
in order to 
preserve our 
customers 
and uphold 
our credibility 
conquered over 
the years”
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of employees, therefore we maintained the unit’s 
work force. The next step is to seek synergies with the 
other group units. This, in fact, is already taking place. 
The transition is being considerably facilitated by the 
support of professionals who came from Oji Paper and 
are already engaged with the operations in Brazil.

O Papel – What is the Oji Paper Group’s policy? 
In practice, were changes made to the day-to-day 
operations of the Piracicaba unit?

Piatto – The Oji Group’s vision is to contribute to 
protection of the environment and advancement of 
culture in countries where it does business. Offering 
innovation and service speed to clients is another 
company premise, as is maintaining a good global 
reputation. Even though the Piracicaba mill already 
followed the same philosophy in relation to these 
aspects, we are seeking alignment with Oji’s policy, 
exercising synergy in day-to-day operations, adopting 
mutual practices among the group’s business units. In 
general, I would say that the Piracicaba industrial unit 
suffered minor internal adjustments. The structure is 
now adjusted for this new company phase.

O Papel – Are there plans to increase production or 
expand the production unit’s installed capacity?

Piatto – Yes. We plan to implement projects to 
increase thermal paper production in 2012. That is, 
investments will be made to boost productivity. Details 
of the project in question are still confidential, but I 
can tell you in advance that there is no similar project 
in Brazil. Since we have only been in the command of 
the company for a little more than 30 days, we are still 
maturing our strategic plan. Many factors still need to 
be discussed and analyzed.

O Papel – Will the thermal paper segment become 
the mill’s cash cow? What do you prospect for this 
area next year?

Piatto – In fact, thermal paper production is our main 
business in Brazil today. Historically, the thermal paper 
segment has been growing double digits, always above 
10%. In part, this is due to the increased substitution of 
self copy paper, and, on the other hand, by the increase 
in demand that follows the country’s GDP. What we 
expect for 2012 is to maintain growth above 10%. 

O Papel – In looking a little bit more at the 
company’s future plans, what commercial strategies 
will be adopted from now on?

Piatto – The main commercial strategy we will 

adopt will be to bet on the growth of the thermal 
paper segment. In this process, the development 
of new products and improving the quality of 
customer service are what will make the difference. 
We also aim to strengthen our competitiveness, 
developing new technologies aimed at reducing 
costs, while we also intend to increase our share 
in the external market. 

O Papel – What are the potential markets for 
increasing export volume and what are the paths for 
achieving this goal?

Piatto – At present, the unit exports self copy 
papers to the Mercosur region. In terms of thermal 
paper, the territory for focusing exports on will 
always be Latin America, since other Oji group units 
present in the United States and countries throughout 
Europe are responsible for exports to other localities. 
To increase our share in the external market, we 
first need to create excess production conditions. 
As we expand our business and obtain this excess 
production, we will seek to service the external 
market, especially the Southern Cone region.

O Papel – Will the other segments that Oji does 
business undergo a reduction in production due to 
the focus placed on thermal paper?

Piatto – No. Increasing the production of thermal 
paper does not mean that we intend to reduce the 
production of other types of paper produced at the 
mill. The idea is to expand the product mix so that 
the unit produces more paper in less time. With 
regards to the other segments we do business, it is 
important to point out that we continue facing strong 
competition from imported papers, such as coated 
paper, a segment in which prices are influenced by 
exchange rates. Our goal is to seek competitiveness 
by reducing costs, which is achieved by increasing 
productivity and nationalizing raw materials. These 
strategies are already under way in the company, 
even though it is still too early to measure results.

O Papel – How can the competition from imports 
be minimized by representatives in the Brazilian 
paper industry as a whole?

Piatto – We need to find solutions for reaching 
a fiscal balance, create an economic policy 
that also supports export operations, having a 
compatible US dollar for good performance. I 
believe this is fundamental for strengthening the 
competitiveness of domestic players.     

“As we expand 
our business 
and obtain 
this excess 
production, 
we will seek 
to service the 
external market, 
especially the 
Southern Cone 
region”
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The global economic scenario in 2011 presented itself with a somewhat nebulous 
background for the country’s pulp and paper industry. Nonetheless, players in the sector 
were able to skillfully overcome this period and, despite the major impact that the 

economic crisis caused to commodity prices - including bleached eucalyptus pulp –, Brazilian 
producers posted good performance this year. 2

More than overcoming challenges, representatives from the various segments that comprise 
this production chain bet on efficient measures to appease the effects of financial uncertainties 
that hover over the world. “Sales of the commodity have historically remained stable over the 
years, even in times of crises, and the trend is that Brazilian producers, which have the most 

By Caroline Martin
Special for O Papel

The path 
traveled in 2011
Players in the pulp and paper sector overcome economic 
uncertainties and maintain their schedule of projects. See what 
occurred with the main projects being implemented to increase 
production capacity and build new mills 
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“The strategy of growing the corrugated board packaging platform includes commercial efforts and growth 
plans in all sorts of markets”, said MWV Rigesa president Bob Beckler
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competitive margins, will further consolidate their 
presence in global markets, while Europeans and other 
traditional producers will lose space, analyzes Patricia 
Perez, RISI economist who focuses on Latin America.

The strength of Brazil’s economy and the position 
of creditor that the country currently holds also add 
points in favor of the nation’s industry. Even though 
eventual recessions, little growth on the part of 
developed countries and China’s economic slowdown 
still insist on appearing as risks, the continuity of 
investment projected for the beginning of the year 
reflects the strategy of optimism adopted by the sector. 

In looking at the projects announced in January, 
it is possible to see that the majority was confirmed 
throughout the year – starting with new pulp mills. 
With start-up projected for 2012, the Eldorado 
Brasil construction schedule is one of those that 
were executed as planned. 

Over the last few months, the player gave 
continuity to construction of the 1.5 million tons/year 
production complex of eucalyptus pulp installed in 
Três Lagoas (MS). “Today, we are at 58% completion 
of the project as a whole,” informed Carlos Monteiro, 
the project’s technical and industrial director. 

In describing the project, Monteiro informed that upon 
completing the infrastructure phase and infrastructure 
detailing engineering phase, the company purchased 
the water islands in March. While Degrémont was 
selected to be the equipment supplier, responsibility for 
the water capturing project was given to Pöyry.

In June, it began to assemble the recovery 
boiler, followed by the evaporation line and fiber 
and stock line. Monteiro informed that Veolia is 
the supplier of the boiler, while Centro Project is 
responsible for the effluents treatment area, and 
White Martins for the oxygen area. 

“Even though assembly of the recovery boiler is 
a critical point, we are at the 48% progress stage, 
in comparison to the 46% foreseen at the time,” 
commented the technical and industrial director. 
According to him, such progress proves the success 
of the management model adopted. “We opted for 
very concentrated management, with a reduced 
team for assembling equipment, but very integrated 
and aware about the project’s development.” 

According to expectations, the boiler completion 
date shall coincide with that of the other areas that 
comprise the unit. “Therefore, in the beginning of 
April we hope to begin using the auxiliary boiler 

and execute a few tests,” plans Monteiro. In fact, 
the project has everything to be completed on 
time. Despite the two unforeseen worker stoppages 
in 2011, goals continued to be met. “At present, 
we have 5,700 workers and good productivity. 
However, the challenge of obtaining qualified labor 
is something present throughout Brazil,” he said. 

Eldorado’s technical and industrial director sees that 
the employee turnover rate today is higher than what 
it was years ago, particularly due to the full calendar of 
projects that Brazil’s civil construction sector has. “We 
continuously pay attention to this factor, in order to 
avoid any kind of stoppage, new claims or complaints. 
Our greatest challenge resides in making work attractive 
and achieving good performance, in order to comply 
with the project schedule,” said Monteiro.

Suzano Papel e Celulose, another company that 
has been complying with its project schedule, 
continues having November 2013 as the projected 
start-up month for its new 1.5 million tons/year 
production mill. Land moving work in Imperatriz 
(MA) amounted to roughly 11.5 million m³ of earth, 
including cutting and landfilling of areas. 

In February, Suzano announced the acquisition 
of the main equipment for its industrial unit from 
Metso and Siemens. The equipment contracted 
from Metso basically comprises the following 
areas: Woodyard; Cooking and Washing; Fiber Line; 
Dryers; Bailing and Shipping; Biomass and Recovery 
Boiler; Causticizing and Limekiln; Evaporation 
and Integrated Automation Systems (Distributed 
Control System – DCS). The contract entered into 
with Siemens comprises the acquisition of two 
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The Eldorado Brasil 
project continues 
on schedule, having 
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turbogenerators that will satisfy the mill’s energy 
demands as well as generate 100 MW excess energy. 

Last month, the company drilled the first pillar that 
will give rise to the new site. This is just the beginning 
since during the foundations process (current 
construction stage) roughly 1100 pillars will be placed, 
which will serve as the basis for building the recovery 
boilers, power, causticizing and evaporation. Suzano 
foresees that this stage of the project will be concluded 
by the end of this year, having consumed 500 m³ of 
concrete and involved roughly 150 workers.

Paper projects also on schedule 
In looking at the paper area, it is important to point 

out that each segment presents its own peculiarities. The 
slowdown in Brazil’s economic pace, when compared to 
2010, resulted in very moderate demand growth for all 
types of paper, as pointed out by RISI’s economist.

Klabin, however, celebrated a good third quarter 
performance in 2011, ending the period with a net 
income of R$ 991 million, 1% higher than the amount 
achieved the same quarter a year ago. This result stems 
from a sales volume that reached 434 thousand tons 
(excluding lumber), accounting for 71% of sales in the 
internal market – representing a five percentage point 
increase in relation to the second semester.

During a press conference in early November, Fábio 
Schvartsman, president of the company, transmitted 
his content with the figures presented and pointed out 
the predictability of such result. “We already expected 
a positive performance in relation to the previous 
quarter, and this is exactly what happened,” he said. 
Schvartsman also highlighted the importance of the cost 

reduction process in achieving the goals. 
The president referred to the fixed and variable 

cost reduction project announced by the company in 
early 2011. The first investment made to achieve this 
objective, said Schvartsman, was to substitute the oil 
boiler at the Otacílio Costa (SC) production unit. The 
new biomass boiler that started operating in February 
has already posted a significant cost reduction in the 
operation, informed the company president.

In June, Klabin extended the general stoppage period 
at the Monte Alegre unit in Telêmaco Borba (PR), in 
order to make a major intervention in Boiler #8, which 
was causing many problems in day-to-day operations. 
“Today, the mill is operating with a productivity level 
that it has never operated at before, proving that 
the intervention was absolutely appropriate,” he 
commented about the positive strategy. 

Schvartsman also revealed that a new evaporator 
recently started operating at the Otacílio Costa (SC) unit, 
the installation of which promises to yield another major 
cost-reduction benefit. For December, the company 
intends to start up the Monte Alegre high voltage line, 
which will also result in savings.

The series of investments Klabin is making to optimize 
operations at its various units will continue in 2012. 
According to the company president, a big biomass boiler 
shall begin functioning at the Correia Pinto (SC) unit by 
the middle of the year. “The investment in this boiler 
amounted to R$ 86 million and shall also provide a major 
cost reduction by substituting oil for biomass,” he said.

Plans for the Monte Alegre unit include the 
elimination of bottlenecks. Schvartsman said that the 
project consists in producing more white pulp at the 
unit, avoiding having to purchase it in the market, 
since the amounts paid are higher than the internal 
production cost. “All these initiatives lead to significant 
reductions in variable costs and will be successively 
incorporated to our results. Therefore, we will have a 
succession of good news coming from the variable cost 
front over the next 12 months,” he said.

In terms of projects that the packaging segment 
carried out during 2011, it is important to point out 
the investments made by MWV Rigesa. In July, it 
started up operations of the group’s 5th corrugated 
board unit, located in Araçatuba (SP). The new unit, 
with 27 thousand square meters of construction and 
60 workers, will help leverage business especially in 
inland São Paulo and Paraná. 

These last few months have also shaped the roughly 
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“When changes in the 
deinking plant are 
concluded, we will be 
able to use various 
types of wastepaper, 
such as from magazines 
or wet strength labels”, 
said Wurzmann 
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R$ 800 million investment that the player is earmarking 
to expand the Três Barras (SC) paper mill. The building 
that will house the new paper machine began being 
built in September once the foundation was laid. Since 
then, many of the almost 200 pillars and support beams 
projected for the building have been erected.

The new machine will have a production capacity 
of roughly 300 thousand tons/year of kraftliner paper. 
The equipment is expected to begin operating in 2012. 
The paper to be produced from this expansion will be 
used by MWV Rigesa’s packaging plants. “The strategy 
of growing the corrugated board packaging platform 
is well underway, with commercial efforts and growth 
planning phases in all sorts of markets”, said the 
company president Bob Beckler. 

Among the strategies for distributing products 
in all markets, the inauguration in October of the 
second Ready Box unit in Curitiba (PR), is an example. 
The company’s exclusive business model consists in 
supplying mounted packaging to different types of 
producers. “Curitiba was selected to house this second 
unit due to the industrial profile of its metropolitan 
region, with companies in the automotive, chemical 
and food segments, among others, as well as the fruit, 
vegetable and legumes market,” explained Juarez José 
Ferreira, MWV Rigesa’s Ready Box business manager, 
the first unit being located in São Paulo (SP).

Trombini is another company on the list of players 
that made investments in 2011, in fact, the company 
gave continuity to a project that it has been developing 
for five years, amounting to more than R$ 300 million 
and intended to modernize its pulp, kraft paper, recycled 
paper, corrugated board packaging and multi-layer 
paper bag industrial units. “The investments are part of 
an in-depth restructuring and modernization project of 
Trombini, currently the second Brazil’s largest producer 
of multi-layer paper bags and #4 in corrugated board 
packaging,” said the company president Renato Trombini.

According to the executive, the technology modernization 
project includes the acquisition of new equipments, team 
training, implementation of the company’s new global 
management system and also investments in forests 
– the last ones aimed at integrating production, which 
boosted productivity. So much so that starting next year 
the company intends to offer kraft and recycled paper to 
other organizations. At present, according to Trombini, the 
company produces more than 220 thousand tons/year of 
corrugated board packagings and more than 35 thousand 
tons/year of multi-layer paper bags.

Battle of the printing and writing segment 
In order to face the growing competition from imported 

products due to the floating exchange rate, International 
Paper annually invests to improve its technology and 
maintenance at mills. In 2010, the company invested US$ 
88 million in its production units - an amount that should 
repeat itself until the end of the year. 

In addition to usual investments in 2011, the company 
announced two other key capital investments in its Brazilian 
units. The first refers to a US$ 90 million investment aimed 
at building a biomass boiler in Mogi Guaçu (SP), which 
project should be concluded by the first quarter in 2013. 
The second investment, in the amount of R$ 2 million, the 
company will change the packaging of its Chamex paper 
and the respective launching campaign. Some of the main 
innovations in the line include the “easy to open” process. 
This new system, called Microdots, consists of micro air 
spots that help the packaging sealing process, making it 
also easier to open.

Providing further technical details about the new boiler 
for Mogi, IP revealed that the equipment will have a 
capacity to generate 210 tons of steam per hour and will 
complement the production of steam for producing pulp 
and electrical energy for the mill, generating practically all 
the energy used in the production process. With this, IP’s 
integrated manufacturing system, composed of pulp and 
paper mills in Mogi Guaçu and Luiz Antônio (SP), as well as 
the paper mill in Três Lagoas (MS), will achieve an energy 
self-sufficiency rate of more than 90%. 

According to IP’s president for Latin America Jean-
Michel Ribieras, this investment is of extreme importance 
for the company and demonstrates its commitment to 
the Brazilian operations – a strategic platform for market 
development in Latin American countries. “Making 
an investment such as this is just as important for 
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competitiveness as it is for the sustainability of our 
integrated manufacturing system,” said Ribieras.

The project already has all its environmental permits 
issued by Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (Cetesb), linked to the State of São Paulo’s 
Environmental Department. Construction is projected 
to begin April 2012 and should be concluded by 
the first quarter of 2013. IP is still analyzing which 
suppliers will be contracted to execute the project. 

With regards to expanding the Três Lagoas unit 
with the installation of a second paper machine, the 
company decided to wait until 2012. The decision, 
made together with Fibria, is part of the business 
strategy of both companies. The idea is to ensure 
greater flexibility of time so that all studies and 
technical, commercial and market analyses can be 
carried out in a more detailed manner. Until October 
of this year, 186,000 tons of paper were produced at 
the unit. The goal is to end the year with a production 
of 218,000 tons, almost 10% more than the volume 
originally designed for the machine. 

Also aware of market demands and requirements 
imposed on representatives in the printing and 
writing paper segment, Bignardi Papéis put its 
strategies and investments into practice throughout 
2011. “We invested R$ 1.5 million in an automatic 
quality control system furnished by Voith Paper for 
paper basis weight, moisture and mineral filling, 

installed in our MP2. Already in operation, the system 
is providing major gains in terms of productivity 
and product quality,” said the company’s technical 
manager José Reinaldo Marquezini. Gains include: 
quality stability, reduced losses due to products 
non-conformity and reduced non-production times 
during production changes.

In addition to this investment, the company bet 
on the purchase of a new folio size sheeter, with a 
production capacity of 1,500 tons/month of paper. 
The R$ 1.2 million investment will produce results 
as of 2012, when the equipment begins to operate. 
“With this sheeter, produced by American-based 
Penco, we intend to increase the production of cut 
paper,” said the company director Beatriz Bignardi. 

However, the executive admits that the adverse 
scenario of these past few months forced the company 
to make investment decisions in a much more careful 
manner. “What we saw this year was an oversupplied 
market, not only because of competitive advantages 
that imported products have due to the exchange rate, 
but also because of the crisis that the European and 
North American markets are facing,” she said. 

Due to the difficulties faced, some decisions have 
had to be postponed by Bignardi. “We have an 
investment project to increase the stock preparation 
plant and we are also analyzing the possibility of 
installing an energy cogeneration unit. This economic 
instability and its resulting nebulous outlook for 
the next two years have led us to suspend these 
investments for an undetermined period.”

According to RISI’s economist, exchange rate 
variations impact the printing paper segment even more 
strongly. Patricia informs that, for the time being, there 
are no signs for a major drop in coated paper imports. 
The good news is that the Brazilian real (R$) is beginning 
to show signs of devaluation, since domestic producers 
tend to increase their competitiveness and improve their 
share in the internal market.

Tadeu Souza, MD Papéis’ commercial director, also 
sees things picking up in the next two months. According 
to him, a significant increase in demand is expected for 
2012 and 2013. “Even though the scenario for 2011 
was somewhat unstable, we maintained our investment 
plans. After all, we need to be ready to service this 
expected growth,” he said.

The investments Souza referred to total R$ 70 million 
and contemplate the rebuilding of an existing paper 
machine. He informs that over the last few months the 

The new automatic 
quality control system 
purchased by Bignardi is 
already yielding major 
gains in productivity 
and product quality

by
 b

ig
n

aR
Di



49dezembro/December 2011- Revista O Papel

basic engineering stages were concluded, but in view of 
the fact that they went on longer than projected, this 
ended up postponing start-up for early 2013. In the next 
months, the company intends to begin the equipment 
development and installation phases. “The suppliers 
have not yet been defined, but we intend to use a mix of 
local and international companies”, said the commercial 
director. “By installing a cutting edge equipment we 
offer our clients more competitive products from a 
quality and cost perspective,” he said. 

Another paper maker that has been keeping up with 
changes in the market is KM Papel. By continuing its R$ 
42 million project that started in 2010, the company plans 
to expand the production volume of its cut size paper. 

According to the company’s director Daniel Klabin 
Wurzmann, the adaptation that is being made 
by Voith Paper in the deinking plant at the Volta 
Grande (MG) mill will allow using a wider variety 
of wastepaper. “Today, we use a stock that mixes 
pulp and 1 and 2 white wastepaper grades. In fact, 
we are certified with FSC’s mixed label. Starting 

March 2012, when changes in the deinking plant 
are concluded, we will be able to use various types 
of wastepaper, such as from magazines or wet 
strength labels,” he said. “The objective is to reduce 
the cost of pulp without impacting quality of the end 
product”, said Wurzmann.

In addition to reducing production costs, the KM Papel 
project includes the installation of four new cylinder 
dryers in the paper machine. “With the installation of 
these four new dryers, the idea is to increase production 
volume,” said the company director. Wurzmann also 
informed that the company intends to take advantage 
of the scheduled mill stoppage for the deinking plant 
implementation to also install the new dryers. 

The series of projects headed by the country’s pulp 
and paper players proves that, even though the current 
financial turbulence causes variations in the market and 
generates scary uncertainties, the sector is tuned in and 
possesses powerful weapons to overcome the challenge: 
technological know-how, investment planning and 
commercial strategies.            

See the paper projects carried out throughout year 2011 in Latin America

Paper and paperboard capacity changes in Latin America 2011
Thousand tonnes

Company Location Country Capacity Date Comments

Papel Prensa San Pedro Argentina  NA 2011 Newsprint PM rebuild 

Itapagé Coelho Neto Brazil  105 2011 Packaging paper Restart of idle mill

Trombini Fraiburgo Brazil  110 2011:T1 Paperboard New PM

Trombini Fraiburgo Brazil  (40) 2011:T1 Paperboard PM shutdown

KM Papel Volta Grande Brazil  12.000 2011:T2 Recycled white paper PM rebuild 

Berazategui Buenos Aires Argentina  14 2011:T2 Recycled paperboard PM rebuild 

CMPC Caieiras Caieiras Brazil  54 Met-2011 Tissue New PM

SCA Ecatepec Mexico  (70) Met-2011 Tissue Mill closure

Kimberly Clark Bernal Argentina  10 Met-2011 Tissue PM rebuild

PSA São Leopoldo Brazil  5 2011:T3 Tissue PM rebuild

Protisa (CMPC) Santa Anita Peru  15 2011:T3 Tissue PM replacement 

Iguaçu Sao José dos Pinhais Brazil  10 2011:T3 Wrapping papers PM rebuild 

Tropicos Industrial e Comercial Guarapuava Brazil  5 2011:T4 Tissue PM rebuild

INCASA Quito Ecuador  11 2011:T4 Tissue PM second line 

Alphapel Santa Fé Argentina  5 2011:T4 Recycled paperboard PM rebuild 

Penha Coronel Vivida Brazil  4 2011:T4 Recycled paperboard PM rebuild 

Penha Santo Amaro Brazil  22 2011:T4 Recycled paperboard PM rebuild 

Zucamor Ranelagh Argentina  35 2011:T4 Recycled paperboard PM rebuild 

Tangará Papéis Tangará Brazil  10 2011-2012 Tissue New PM

NA = not available Credit: Global Mill Project Database (RISI)
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Você já fez de tudo para aumentar a 
produção e reduzir custos.
Ou não?

Ao combinar conhecimento e tecnologia, a SKF oferece soluções 
que aumentam a confiabilidade nos ativos e fazem uso mais 
eficiente dos recursos limitados em fábricas de papel e celulose. 

Os contratos baseados em desempenho aplicam o conhecimento 
da SKF em rolamentos, vedações, lubrificação, serviços de consultoria e 
confiabilidade. As soluções são totalmente integradas aos objetivos de 
manutenção e operações e focam na redução de custos e 
aumento de produção.

Os resultados falam por si. Clientes com um contrato de Soluções de 
Manutenção Integrada (IMS) da SKF foram, por mais de cinco anos, 
capazes de aumentar gradativamente a produção em 25 000 toneladas 
por meio da redução do tempo de parada não programada. Também 
reduziram custos financeiros por meio de racionalização de gastos com 
manutenção, reparo e revisão (MRO) e utilização de pessoal. 

Ligue para seu representante SKF e marque uma reunião para 
discutir o que pode ser feito em sua planta. 

O Poder do Conhecimento em Engenharia
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executive president of the Brazilian  
pulp and paper association (Bracelpa)
: faleconosco@Bracelpa.org.Br
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By ElizaBEth dE CarvalhaEs,

the challenges of rio+20

Just recently, the world population reached the 
mark of 7 billion inhabitants. it is estimated that 
we will be 9 billion in 2050. such expressive figures 

generate many challenges regarding the sustainability 
tripod – social, economic and environmental aspects. 
how can we continue to grow if we do not define 
clear and efficient development strategies that do 
not compromise future generations? it is under this 
scenario that the united nations conference on 
sustainable development rio+20 will be held in the 
city of rio de Janeiro. 

the purpose of the meeting is to renew political 
commitment surrounding sustainable development 
and assess the deficiencies and progress of results 
from previous conferences. however, different from 
what happened at eco-92, for example, the motto 
of which was environmental matters, rio+20 seeks 
to discuss a new path for economic development. 
on account of this, it is paramount to broaden 
discussions regarding themes and engage not only 
governments but also society and companies to 
exercise their active and influential role. 

Brazil’s sector of planted forests, pulp and 
paper, believes in the importance of including 
the biotechnology theme in the rio+20 agenda. 
the objective is to discuss the status of scientific 
advancements resulting from research and studies 
from its application as an essential tool for solving 
future problems. additionally, it is fundamental to 
assess the risks and opportunities of its use in the 
context of proposals for sustainable development.

Bracelpa Column

it is also important that biotechnology be perceived 
as an ally in the implementation of global solutions for 
the next years, which satisfy the Brazilian government’s 
proposals for the conference, such as the eradication 
of extreme poverty, increasing the importance of 
forests in the economy of countries, strengthening 
multilateralism and disseminating technologies for 
reducing greenhouse gas emissions. as such, we can 
say that there are economic, environmental and social 
benefits – satisfying the sustainability tripod – by 
adopting this technology in forest plantations.

the economic benefits refer to the stimulus towards 
new investments, reducing production costs and 
increasing competitiveness. When talking about 
environmental benefits, we include control over pests 
and diseases, increasing the productivity potential 
of wood, reducing consumption of natural resources 
and encouraging the implementation of agroforestry 
systems. social issues, in turn, refer to complying with 
demands generated by world population growth, 
professional education and training, and the generation 
of jobs and income.

therefore, we hope that technological advancements 
and a broader look at matters become the path towards 
sustainable development. Brazil’s government has 
already presented proposals that seek to achieve global 
objectives, particularly concerning the eradication 
of poverty and the creation of a green economy. in 
summary, rio+20 will be a stage for in-depth and 
valuable discussions. let’s work towards this end, 
seeking to build long-term solutions for the planet. 
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ABSTRACT
One	of	the	greatest	challenges	in	the	recovery	unit	of	the	pulp	

and	paper	mills	 is	 to	avoid	 sodium	 salt	 scaling	 in	 evaporators	

during	black	liquor	concentration	process.	This	scale	formation	

on	the	heat	transfer	surfaces	of	evaporators	and	concentrators,	

due	 to	 precipitation	 of	 sodium	 salts,	 reduces	 the	 overall	

efficiency	of	this	equipment.		A	direct	determination	of	sodium	

sulfate	 and	 sodium	 carbonate	 concentration	 in	 black	 liquor	

samples	requires	instrumental	or	analytical	techniques	that	may	

be	too	expensive,	too	long	or	both.	This	work	aims	at	a	physical	

characterization	 of	 black	 liquor	 samples	 from	 the	 evaporation	

unit	 process	 streams,	 trying	 to	 establish	 a	 relation	 between	

some	 physical	 properties	 (density,	 viscosity	 and	 total	 solids	

content,	 which	 are	 easier	 to	 measure)	 and	 the	 concentration	

of	sodium	sulfate.	Experimental	data	of	 this	work	have	shown	

good	 reproducibility,	 and	may	 be	 used	 to	 obtain	 a	 correlation	

between	 the	physical	 properties	measured	and	 sodium	 sulfate	

content,	 allowing	 future	 studies	 that	 may	 lead	 to	 a	 better	

understanding	of	scaling	formation	process.

INTRODUCTION
In	 pulp	 and	 paper	 kraft	 mills,	 wood	 pulp	 is	 produced	 by	

digestion	 of	 wood	 chips	 in	 an	 aqueous	 solution	 containing	

sodium	 hydroxide	 and	 sodium	 sulfide	 -	 named	 white	 liquor,	

under	 high	 temperature	 and	 pressure.	 A	 by-product	 liquid	

stream	 of	 this	 digestion	 process	 known	 as	weak	 black	 liquor,	

which	 has	 solids	 content	 of	 15	wt%	 to	 18	wt%,	 needs	 to	 be	

concentrated	 to	 higher	 solids	 content	 for	 its	 use	 as	 fuel	 in	

the	 recovery	 boiler.	 To	 raise	 this	 concentration,	 a	 traditional	

multiple	 effect	 evaporators	 unit	 is	 used,	 resulting	 in	 a	 strong	

black	liquor	stream,	usually	with	solids	content	in	the	range	of	

65	wt%	to	75	wt%.		

Inorganic	compounds	present	 in	black	 liquor	consist	mainly	

of	 sodium	 salts	 and	 small	 amounts	 of	 potassium,	 calcium,	

magnesium,	 silicon	 and	 iron	 salts.	 Hendrick	 and	Kent	 (1992);	

Rosier	 (1997);	 Adams	 (2001);	 Frederick	 Jr.	 	 (2004)	 and	

Soemardji		(2004)	have	identified	that	solubility	of	sodium	and	

potassium	salts	in	black	liquor	is	greater	than	others	inorganic	

compounds,	and	that	sodium	salts	are	completely	dissolved	in	

the	aqueous	solution	when	solids	content	is	less	than	50	wt%.	

During	the	evaporation	process	-	when	black	liquors	streams	

have	a	solid	concentration	above	50	wt%,	sodium	salts	(Na2SO4	

and	Na2CO3)	present	 in	 the	black	 liquor	 reach	 their	 combined	

solubility	 limit,	 saturate	 and	 then	 begin	 to	 precipitate.	 The	

first	 salt	 that	 precipitates	 is	 usually	 the	 double	 salt	 burkeite,	

2Na2SO4
•Na2CO3.	 The	 scale	 formed	 by	 the	 deposition	 of	 this	

double	 salt	 is	 one	 of	 the	 greatest	 responsible	 for	 fouling	

problems	 in	 evaporators,	 resulting	 in	 efficiency	 loss	 of	 this	

equipment.	This	kind	of	scale	is	referred	to	as	“soluble”	scale,	

since	 these	 salts	 are	 soluble	 in	 water,	 which	 can	 be	 used	 to	

remove	 scaling	 from	 tubes	 in	 evaporators	 through	 a	 hydro-

jetting	process	(Frederick	Jr.	,	2004).

Scaling	by	Na2SO4-Na2CO3	double	salts	is	a	critical	problem	

in	 black	 liquor	 evaporators	 since	 their	 deposition	 on	 heat	

transfer	 surfaces	 generates	 a	 scale	 insulating	 layer,	 causing	

quickly	 dropping	 of	 the	 heat	 transfer	 rate,	 forcing	 the	

evaporator	 to	 be	 shut	 down	 for	 cleaning	 (Gourdon,	 2008).	

This	 means	 that	 black	 liquor	 evaporators	 are	 still	 a	 major	

bottleneck	 to	 improve	 pulp	 mill	 operational	 efficiency,	
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especially	when	attempts	to	produce	black	liquor	with	solids	

contents	as	high	as	80	wt%	on	a	continuous	base	are	made	

(Smith	and	Hsieh,	2000).

Some	 studies	 were	 performed	 attempting	 to	 simulate	 and	

predict	 scale	 formation	 in	 evaporators.	 In	 1998	 Golike	 	 have	

used	 NAELS	 (Non-ideal	 Aqueous	 Electrolyte	 Simulator)	 to	
obtain	 the	 solubility	 of	 inorganic	 compounds	 in	 black	 liquor,	

particularly	 sodium	 sulfate	 and	 sodium	 carbonate.	 Schmidl		

(2003)	 have	 presented	 solubility	 data	 for	 these	 same	 salts	 in	

aqueous	solutions	and	in	black	liquor	using	batch	evaporators,	

comparing	 the	 obtained	 results	 to	 the	 predicted	 solubility	

behavior	by	the	use	of	a	proprietary	chemical	equilibrium	model.	

Soemardji	 	 (2004)	developed	a	 study	aimed	at	understanding	

the	 crystallization	 process	 during	 black	 liquor	 evaporation,	

predicting	 crystal	 species	 transition	 in	 aqueous	 solution	 of	

Na2CO3	and	Na2SO4	and	in	black	liquor	samples.	Bialik		(2007)	

have	applied	a	thermodynamically-based	model	for	predicting	

the	 solubility	 and	 solid-phase	 composition	 for	 burkeite	

precipitates,	 and	 this	 model	 was	 also	 used	 in	 an	 attempt	 to	

represent	 the	solubility	behavior	 in	high	 temperature	Na2CO3-

Na2SO4	solutions	containing	an	additional	anion.	

There	are	also	some	experimental	works	involving	laboratory	

or	 pilot	 scales	 facilities	 where	 sodium	 salts	 scaling	 was	

evaluated.	 Smith	 and	 Hsieh	 (2000)	 used	 both:	 a	 tube	 and	

a	 plate	 falling	 film	 evaporator	 to	 quantify	 the	 effects	 of	

operational	 and	 compositional	 variables	 to	 assist	 in	 scaling	

reduction.	 Euhus	 	 (2002)	 conducted	 studies	 in	 a	 falling	 film	

pilot	evaporator	to	evaluate	the	effect	of	chemical	composition	

and	process	variables	on	the	rate	of	fouling	at	the	heat	transfer	

surface	using	salt	aqueous	solutions	and	black	liquor.	Bayuadri		

(2006)	 performed	 laboratory-scale	 evaporative	 crystallization	

experiments	 as	 close	 as	 possible	 to	 industrial	 process	

conditions,	trying	to	investigate	the	stability	of	sodium	sulfate	

dicarbonate	 (burkeite)	crystals.	 	Gourdon	 	 (2008)	 investigated	

the	 scaling	 behavior	 in	 a	 falling	 film	 evaporator	 trying	 to	

find	 favorable	 operating	 conditions	 to	 significantly	 decrease	

scaling,	 examining	 different	 heat	 flux,	 circulation	 flow	 rate,	

internal	residence	time	and	black	liquor	feed	concentration.	

Despite	 the	many	works	on	 this	matter,	 still	 there	 is	 a	 lack	

of	data	dealing	with	eucalyptus	black	liquor	studies,	since	the	

majority	of	works	offered	by	the	literature	refers	to	studies	on	

pine	 black	 liquor.	 Only	 few	 papers	 related	 to	 researches	 on	

eucalyptus	 black	 liquor	 in	 association	 with	 the	 evaporation	

plant	were	found	in	the	literature.	

Koh	 and	 Lindberg	 (1999)	 reported	 developments	 in	 black	

liquor	 evaporation	 technology	 applied	 from	 pre-evaporation	

to	 super	 concentration	 of	 softwood	 and	 hardwood	 black	

liquors,	 including	 eucalyptus	 black	 liquor.	 Ferreira	 	 (2003)	

have	 studied	 black	 liquor	 viscosity	 reduction	 by	 thermal	

treatment,	 evaluating	 the	 efficiency	 of	 this	method.	 	 Ferreira		

(2004)	 evaluated	 the	effect	 of	 the	 thermal	 treatment	with	an	

addition	of	salts	aiming	at	reducing	black	liquor	viscosity,	and	

the	 obtained	 results	 showed	 this	 procedure	 can	 promote	 an	

appreciable	reduction	in	viscosity.	Gonçalves		(2004)	presented	

an	 analysis	 of	 composition	 and	 characteristics	 of	 kraft	 black	

liquor	of	Brazilian	mills.	Their	work	consisted	on	experimental	

determination	of	the	liquor	chemical	composition	by	elemental	

analysis,	 and	 the	 determination	 of	 the	main	 parameters	 that	

influence	 its	 viscosity.	 Cardoso	 	 (2006)	 have	 evaluated	 the	

influence	of	black	 liquor	chemical	composition	on	 its	physical	

properties,	 trying	 to	 predict	 its	 behavior	 in	 the	 recovery	 unit.	

They	 made	 use	 of	 samples	 from	 five	 different	 Brazilian	 mills	

and	 developed	 an	 experimental	 methodology	 to	 correlate	

elemental	 composition	 with	 physical	 properties.	 Cardoso		

(2009)	have	analyzed	the	effects	of	black	liquor	properties	on	

its	recovery	unit,	characterizing	the	main	chemical	and	physical	

properties	of	eucalyptus	kraft	and	bamboo	soda	black	 liquors	

with	samples	collected	in	six	Brazilian	mills.	

Considering	the	existing	lack	of	information	about	eucalyptus	

black	 liquor	 and	 that	 inorganic	 salt	 scaling	 in	 evaporators	

persists	 in	 being	 one	 of	 the	 most	 persistent	 operational	

problems	 in	 the	 pulp	 and	 paper	 industry,	 the	 aim	 of	 this	

work	 is	 to	 characterize	 eucalyptus	 black	 liquor	 samples	 by	

the	 determination	 of	 solids	 content,	 sodium	 sulfate	 content,	

density	 and	 viscosity;	 by	 evaluating	 the	 reproducibility	 of	 the	

obtained	results	with	the	applied	techniques.	The	determination	

of	 sodium	 sulfate	 content	 in	 eucalyptus	 black	 liquor	 samples	

is	 of	 great	 importance	 not	 only	 because	 there	 are	 no	 many	

data	 in	 the	 literature	about	 this	property,	 but	 also	because	 it	

is	 needed	 for	 a	 better	 understanding	 of	 the	 scale	 formation	

process	 in	 evaporators.	 The	 works	 of	 Cardoso	 	 (2006	 and	

2009)	 have	 provided	 a	 large	 set	 of	 data	 on	many	 properties,	

e.g.	density,	heat	power,	specific	heat	and	viscosity,	which	are	

related	 to	 the	 elemental	 analysis	 of	 the	 black	 liquor	 samples	

and	some	operational	parameters,	but	it	was	not	measured	the	

concentration	of	the	sodium	sulfate	itself.		In	this	context,	data	

presented	in	this	work	may	be	a	contribution	for	future	studies	

about	eucalyptus	black	liquor	scaling	in	evaporators.	

MATERIALS AND METHODS
In	this	work,	13	sets	of	black	liquor	samples	were	collected	at	

the	evaporation	plant	of	an	industrial	mill	recovery	unit.	Each	set	

contains	samples	of	three	different	process	streams:	evaporation	

plant	 inlet	 stream	 (EPI);	 6th	 effect	 recirculation	 stream	 (6ER)	
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and	2nd	effect	outlet	stream	(2EO).	The	choice	of	these	process	

streams	 for	 analyses	 was	 defined	 in	 accordance	 with	 the	

process	 engineers	of	 the	 industrial	mill,	who	 considered	 them	

as	the	most	important	for	evaluation	in	this	study.	All	samples	

were	collected	with	stabilized	process	and	operation	in	steady	

conditions,	and	then	stored	under	refrigeration	at	277.15	K	until	

the	beginning	of	the	analysis	procedures.	Triplicate	tests	of	each	

sample	were	performed,	resulting	in	a	total	of	117	data	for	each	

property	(13	sets	of	3	process	streams,	repeated	3	times).								

Equipments	 for	 the	 physical	 characterization	 of	 eucalyptus	

black	liquor	samples	are:	magnetic	stirrer	(Nova	Ética/114);	pH	

meter	(Bel/103D);	heating	mantle	(Fisatom/300);	vacuum	pump	

(Prismatec/131);	porcelain	crucible	(Chiarotti/B36);	electric	oven	

(Nova	Ética/402N);	muffle	 furnace	 (Fornitec/1900);	desiccators	

(Chiarotti/280);	 electronic	 analytical	 balance	 (Bioprecisa/

Fa	 2104n);	 picnometer	 50	 mL	 (Vibrolabor);	 water	 bath	 (Nova	

Ética/500-3D);	 analog	 viscometer	 (Brookfield/LV);	 Petri	 dish	

(Schott	100x15	mm).	The	main	reagents	used	in	the	experimental	

procedures	were:	HCl	 (Synth,	P.A.);	NH4OH	 (Synth,	P.A.);	BaCl2	
(Dinâmica,	99%	purity	at	1.0	Molal)	and	distilled	water.	

Viscosities	of	all	samples	were	measured	with	a	Brookfield	

LV	 viscometer	 using	 the	 LV	 cylindrical	 spindles	 set	 for	 2EO	

samples,	 and	 an	 ultra	 low	 (UL)	 adapter	 for	 EPI	 and	 6ER	

samples.	 This	 UL	 adapter	 consists	 of	 a	 precision	 cylindrical	

spindle	 rotating	 inside	 an	 accurately	machined	 tube,	 and	 its	

cylindrical	 geometry	 provides	 extremely	 accurate	 viscosity	

measurements	and	shear	rate	determinations,	being	adequate	

for	 low	 viscosity	measurements.	 For	 the	 2EO	 samples,	which	

have	 the	highest	solids	content,	 spindle	63	has	proved	 to	be	

the	 best	 for	 an	 accurate	 viscosity	 determination	 after	 three	

other	spindles	 (61,	62	and	64)	had	been	tested.	The	adopted	

experimental	procedure	is	same	as	described	by	Li		(1992).	

Apparent	 viscosity	 at	 eight	 different	 spindle	 rotational	

speeds	(0.3	to	60	rpm)	are	calculated	in	mPa.s	(or	centipoises)	

multiplying	a	scale	factor	(related	to	the	shear	rate)	supplied	

with	the	viscometer	by	the	scale	reading	of	viscometer	(related	

to	the	torque,	and	so,	to	the	shear	stress).	Viscosity	data	were	

obtained	at	293.15	K.	This	experimental	procedure	follows	the	

ASTM	D	2196	Method	(ASTM,	1991).	

RESULTS AND DISCUSSION
As	already	mentioned,	thirteen	sets	of	industrial	black	liquor	

samples	collected	 in	different	days	with	process	operating	 in	

steady	conditions	were	analyzed,	and	three	experimental	runs	

were	performed	for	each	sample	to	check	data	reproducibility.	

Table 2	shows	experimental	data	for	all	the	experimentally	
measured	 properties:	 sodium	 sulfate	 content,	 solids	 content,	

density	 and	 viscosity	 at	 spindle	 rotational.	 Considering	 the	

three	 experimental	 runs	 made	 for	 each	 set	 of	 samples,	 it	 is	

possible	to	infer	that	all	data	of	the	same	set	present	a	good	

reproducibility.	When	 comparing	 different	 sets,	 there	 is	 also	

good	 reproducibility,	 and	 deviations	 from	 the	mean	 value	 of	

the	 process	 stream	 are	 not	 greater	 than	 20%,	 and	 may	 be	

attributed	more	to	process	fluctuations	between	the	days	that	

samples	were	collected	at	the	mill	than	to	uncertainties	in	the	

experimental	procedure.	Deviations	of	this	order	of	magnitude	

are	 acceptable	 considering	 the	 experimental	 technique	 used	

and	the	process	characteristics.	

Table 1. Experimental techniques used in the characterization of eucalyptus black liquor 

Property Techniques and equipments Technique references

Viscosity	(η)
Measurements	of	viscosity	taken	under	different	spindle	

rotational	speeds	at	constant	temperature	–	analog	Brookfield	

viscometer,	model	LV

Brookfield	Operator	Manual	and	ASTM	D-2196	(1991)

Density	(ρ)
Gravimetric	technique	using	specific	gravity	bottles	(picnometers)	

and	precision		analytical	balance	(±	10-4	g)	
Costa	et	al.	(1999)

Solids	content
Drying	of	a	determined	mass	of	black	liquor	sample	in	an	electric	

oven	under	controlled	temperature		until	constant	mass
TAPPI	T650	cm-99	“Solids	Content	of	Black	Liquor”	Method

Sodium	sulfate	content
Indirect	determination	by	calculating	barium	sulfate	content	in	a	

black	liquor	sample	after	physical	and	chemical	treatment

TAPPI	T625	cm-85	“Analysis	of	Soda	and	Sulfate	Black	Liquor”	

Method
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Table 2. Sodium sulfate content (SSC), solids contents (SC), density (ρ) and viscosity (η) at 60 rpm spindle rotational speed in eucalyptus black liquor 
samples

Set Run #
SSC (kg/m3) SC (wt%) 	(kg/m3) 	(mPa.s) at 60 rpm

EPI 6ER 2EO EPI 6ER 2EO EPI 6ER 2EO EPI 6ER 2EO

1

1 2.6 5.0 6.9 15.3 26.0 38.7 1086.1 1164.0 1227.9 2.9 10.8 1000.0

2 2.6 5.0 6.9 15.3 26.0 38.7 1086.5 1164.1 1228.7 2.9 10.9 1125.0

3 2.7 5.1 6.9 15.3 26.0 38.8 1086.6 1164.5 1228.9 3.0 10.9 1187.0

2

1 2.6 4.2 7.4 15.8 23.4 40.5 1087.0 1131.5 1243.6 3.1 8.6 1237.0

2 2.6 4.3 7.4 15.8 23.4 40.5 1087.2 1131.8 1243.8 3.1 8.6 1261.0

3 2.7 4.3 7.4 15.8 23.5 40.6 1087.7 1131.8 1244.3 3.1 8.7 1354.0

3

1 2.4 4.8 7.1 14.7 26.1 40.3 1081.8 1169.2 1243.0 2.8 10.5 1186.0

2 2.5 4.8 7.1 14.7 26.1 40.3 1082.2 1169.2 1243.3 2.8 10.5 1289.0

3 2.5 4.9 7.3 14.7 26.2 40.3 1082.3 1169.5 1243.6 2.8 10.5 1308.0

4

1 2.5 4.4 7.0 15.2 23.7 39.5 1085.9 1135.0 1237.1 2.9 8.6 1127.0

2 2.6 4.5 7.0 15.2 23.7 39.5 1086.0 1135.2 1237.1 2.9 8.7 1140.0

3 2.6 4.6 7.1 15.3 23.8 39.6 1086.4 1135.4 1237.4 2.9 8.7 1288.0

5

1 2.6 4.5 6.9 15.1 23.9 39.4 1085.4 1139.3 1235.3 2.9 8.9 1152.0

2 2.6 4.5 7.0 15.2 24.0 39.4 1085.8 1139.5 1235.4 2.9 8.9 1171.0

3 2.6 4.6 7.0 15.2 24.0 39.4 1085.9 1139.7 1235.5 2.9 9.1 1187.0

6

1 2.5 4.2 6.6 14.8 23.0 38.1 1083.6 1129.3 1220.3 2.8 8.0 1028.0

2 2.5 4.2 6.6 14.9 23.0 38.1 1083.7 1129.3 1221.2 2.9 8.0 1059.0

3 2.5 4.2 6.7 15.0 23.1 38.2 1084.1 1129.6 1221.5 2.9 8.1 1144.0

7

1 2.8 4.3 6.7 15.9 23.5 37.9 1085.7 1132.3 1218.5 3.0 8.6 975.0

2 2.8 4.3 6.8 15.9 23.5 38.0 1085.8 1132.4 1218.8 3.1 8.7 979.0

3 2.8 4.3 6.8 16.0 23.6 38.0 1094.0 1133.1 1218.8 3.2 8.7 1013.0

8

1 2.6 4.3 6.8 15.1 24.0 37.5 1085.4 1139.0 1213.2 2.8 8.8 922.0

2 2.6 4.4 6.9 15.2 24.0 37.5 1085.5 1139.3 1213.7 2.9 8.8 977.0

3 2.7 4.5 6.9 15.2 24.0 37.6 1085.9 1139.3 1213.9 2.9 9.0 984.0

9

1 2.7 4.5 7.1 15.7 24.8 39.0 1086.6 1148.1 1233.4 2.9 9.1 1106.0

2 2.7 4.6 7.2 15.7 24.8 39.1 1087.0 1148.3 1233.4 3.0 9.2 1149.0

3 2.8 4.7 7.2 15.7 24.9 39.1 1087.1 1148.5 1233.7 3.0 9.2 1171.0

10

1 2.1 4.3 7.2 13.1 22.7 39.6 1070.2 1127.0 1239.5 2.6 7.6 1182.0

2 2.1 4.3 7.3 13.1 22.8 39.6 1070.5 1127.4 1239.5 2.7 7.6 1186.0

3 2.2 4.4 7.3 13.2 22.8 39.7 1070.5 1127.5 1239.8 2.7 7.7 1247.0

11

1 2.3 4.8 7.6 14.3 25.1 43.5 1080.2 1157.7 1251.5 2.7 7.7 1512.0

2 2.4 4.8 7.7 14.3 25.1 43.6 1080.4 1158.2 1251.8 2.8 7.8 1534.0

3 2.5 4.9 7.7 14.4 25.2 43.6 1080.9 1158.4 1251.8 2.9 7.9 1664.0

12

1 2.7 4.6 6.8 15.7 24.7 38.5 1086.8 1146.2 1223.5 3.0 8.9 1029.0

2 2.8 4.6 6.8 15.7 24.8 38.5 1087.1 1146.6 1223.6 3.0 9.0 1128.0

3 2.8 4.6 6.9 15.7 24.8 38.6 1087.1 1146.7 1224.3 3.1 9.1 1137.0

13

1 2.6 5.0 6.9 15.3 26.0 38.7 1086.1 1164.0 1227.9 2.9 10.8 1000.0

2 2.6 5.0 6.9 15.3 26.0 38.7 1086.5 1164.1 1228.7 2.9 10.9 1125.0

3 2.7 5.1 6.9 15.3 26.0 38.8 1086.6 1164.5 1228.9 3.0 10.9 1187.0

EPI	=	evaporation	plant	inlet	stream;	6ER	=	6th	effect	recirculation	stream;	2EO	=	2nd	effect	outlet	stream
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Results	 presented	 in	 Table	 2	 for	 sodium	 sulfate	 content	

analyses	 have	 shown	 good	 reproducibility,	 especially	 for	 EPI	

and	 6ER	 samples.	This	 is	 also	 observed	 for	 solids	 content	 and	

density.	 In	 the	 studied	 industrial	 process,	 nominal	 value	 for	

solids	content	in	each	process	stream	is:	15	wt%	for	EPI,	29	wt%	

for	 6ER	 and	 39	 wt%	 for	 2EO,	 and	 the	 obtained	 experimental	

results	 have	 proven	 good	 agreement	 with	 these	 three	 values	

(see	Table 3).	As	expected,	as	long	as	solids	content	increases,	
values	of	other	properties	also	increase.	

Data	dispersion	 in	physical	properties	 is	greater	 for	 the	2EO	

samples	due	to	difficulties	in	doing	their	analyses,	that	because	

at	high	solids	concentration	the	samples	manipulation	and	the	

application	of	the	used	techniques	is	a	quite	hard	task.	Especially	

for	viscosity	measurements,	data	have	shown	a	great	dispersion	

because	samples	from	this	process	stream	are	non	uniform,	and	

results	depend	not	only	on	the	technique	used,	but	also	on	the	

process	conditions.	Table	3	presents	mean	values	and	standard	

deviation	obtained	for	all	the	properties	measured	in	this	work.

It	 was	 observed	 that	 at	 293.15	 K	 and	 low	 concentrations	

(around	 30	 wt%	 of	 solids	 content),	 eucalyptus	 black	 liquor	

behaves	 like	a	Newtonian	 fluid,	 in	agreement	with	 the	 results	

related	 by	 Ferreira	 	 (2003),	 Ferreira	 	 (2004)	 and	 Gonçalves		

(2004).	According	to	Cardoso		(2009)	the	chemical	composition	

of	 black	 liquor	 -	 basically	 the	 amount	 of	 polymeric	 organic	

matter	(lignin	and	polysaccharides)	and	of	inorganic	compounds,	

directly	influences	the	density	and	viscosity.	At	high	shear	rates,	

lignin	 macromolecules	 tend	 to	 align	 together,	 reducing	 their	

resistance	to	flow,	and	so	the	liquor	viscosity.	

For	 black	 liquor	 samples	 with	 high	 solids	 concentrations	

(above	 30	 wt%)	 it	 was	 observed	 that	 a	 great	 decrease	 in	

viscosity	value	occurred	when	an	increase	in	spindle	rotational	

speed	was	 applied,	 implying	 that	 viscosity	 decreases	 as	 shear	

rate	increases.	This	behavior	identifies	that	black	liquor	in	2EO	

process	 stream	 is	 a	 viscous	 pseudoplastic	 fluid,	 once	 again	 in	

agreement	with	the	observations	of	previous	works.

CONCLUSION
The	 results	 presented	 in	 this	 paper	 have	 proved	 good	

reproducibility,	 confirming	 that	 all	 experimental	 techniques	

applied	are	adequate	to	get	the	necessary	data	for	future	study,	

looking	 forward	 for	 a	better	 understanding	of	 scale	 formation	

process,	 trying	 to	 link	 this	 phenomenon	 to	 the	 black	 liquor	

physical	properties,	especially	sodium	salts	content.	

Physical	properties	of	black	liquor	may	vary	considerably	due	

to	chemical	composition	associated	with	the	type	of	processed	

wood	and	operational	conditions	of	the	pulping	phase.	Therefore,	

the	 greater	 the	 amount	 of	 experimental	 data	 on	 eucalyptus	

black	 liquor	physical	 properties,	 the	better	 the	 comprehension	

whether	 these	 properties	 may	 be	 somehow	 correlated	 and	 in	

which	way	 they	 can	be	used	 to	understand	 scale	 formation	 in	

evaporators,	and	how	to	prevent	or	even	avoid	this	problem	by	

accompanying	the	variation	of	 the	considered	properties.	Data	

presented	in	this	work	may	well	contribute	to	this	intent.						
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Table 3. Mean and standard deviation for physical properties in each process stream

Process      

stream

Solids content 

(wt%)

Density

(kg/m3)

Viscosity* 

(mPa.s)

Sodium sulfate content

(kg/m3)

EPI 15.14	±	0.76 1084.55	±	4.87 			2.92	±	0.13 2.59	±	0.19

6ER 24.34	±	1.05 1144.83	±	13.95 8.97	±	0.94 4.56	±	0.26

2EO 39.56	±	1.56 1233.69	±	11.53 1187.46	±	167.09 7.17	±	0.52

*	for	spindle	rotational	speed	set	at	60	rpm
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ABSTRACT
Recovery	 boiler	 mass	 and	 energy	 balances	 are	 needed	 for	 the	

performance	 testing	 of	 recovery	 boilers,	 mill	 energy	 wide	 control	
systems,	and	in	calculating	the	air	emission	data.	Typically,	recovery	
boiler	 balances	 are	 mainly	 based	 on	 1996	 TAPPI	 publication	
“Performance	 Test	 Procedure:	 Sodium	 Base	 Recovery	 Units”,	 the	
use	of	which	is	problematic	in	Europe	because	of	its	view	that	the	
losses	 from	 the	 recovery	 of	 process	 chemicals	 are	 counted	 when	
determining	the	recovery	boiler	steam	generation	efficiency.	A	 low	
efficiency	leads	to	taxation	and	legislative	problems	in	some	European	
countries.	 	There	is	a	newly	accepted	European	standard	for	steam	
generator	acceptance	tests:	EN	12952-15:2003	“Water-tube	boilers	
and	auxiliary	 installations	 -	 Part	 15:	Acceptance	 tests”.	This	 paper	
examines	how	the	standard	could	be	applied	to	recovery	boilers	to	
find	out	the	net	efficiency	which	is	shown	to	be	approximately	the	
same	as	for	other	biomass	boilers,	not	10%	lower.	A	new	and	more	
accurate	method	to	calculate	losses	from	convection	and	conduction	
is	 discussed.	 In	 addition,	 a	 suggestion	 on	 how	 to	 handle	 borate	
autocausticization	in	the	recovery	boiler	furnace	is	made.

INTRODUCTION
Recovery	 boiler	 mass	 and	 energy	 balances	 are	 needed	 for	 the	

performance	 testing	 of	 recovery	 boilers,	 mill	 energy	 wide	 control	
systems	and	in	calculating	the	air	emission	data.	There	is	no	suitable	
procedure	 for	 modern	 recovery	 boilers.	 Current	 recovery	 boiler	
balances	are	mainly	based	on	1996	TAPPI	publication	“Performance	
Test	Procedure:	Sodium	Base	Recovery	Units”	[1]	the	use	of	which	
is	problematic	in	Europe	because	of	US	units	and	its	view	that	the	
losses	 from	 the	 recovery	 of	 process	 chemicals	 are	 counted	 when	
determining	the	recovery	boiler	steam	generation	efficiency.	General	
steam	 generator	 balances	 have	 been	 based	 on	 the	 outdated	 DIN	
1942	 “Acceptance	 Test	 on	 Steam	 Generators”	 [2],	 which	 fails	 to	
mention	recovery	boilers.	

There	is	a	newly	accepted	European	standard	for	steam	generator	
acceptance	 tests:	 EN	 12952-15:2003	 “Water-tube	 boilers	 and	
auxiliary	 installations	 -	 Part	 15:	Acceptance	 tests”	 [3].	This	 paper	
examines	 how	 the	 standard	 can	 be	 applied	 to	 recovery	 boilers.	
Because	this	standard	does	not	give	answers	to	kraft	recovery	boiler	
specific	questions,	some	additional	definitions	have	been	made	to	
e.g.	 calculate	 some	 heat	 losses.	 Borate	 autocausticization	 in	 the	
recovery	 boiler	 furnace	 has	 been	 included.	This	 type	 of	 operation	
takes	currently	place	in	some	Scandinavian	mills.	The	balances	are	
thus	based	on	the	as-fired	liquor	flow	and	as-fired	liquor	dry	solids.	
The	mass	and	energy	balances	are	made	for	the	unit	mass	flow	of	
the	as-fired	liquor.	

BALANCE CALCULATIONS
Recovery	boiler	mass	and	energy	balances	have	been	presented	

by	Gullichsen	[4],	Clement	et	al.	[5],	Adams	and	Frederick	[6],	and	
Vakkilainen	[7].	The	conventions	used	to	express	the	heat	used	in	
the	 reduction	 and	 the	 heat	 losses	 as	 smelt	 are	 for	 every	 author	
similar	to	the	Tappi	standard	[1]	that	covers	exclusively	the	recovery	
boiler	mass	and	energy	balance	calculation.

Boiler efficiency
The	boiler	efficiency	is	a	measure	of	the	goodness	of	the	chosen	

process	and	equipment	to	transfer	the	combustion	heat	to	the	heat	
in	steam.	For	the	best	solid	fuel	boilers,	the	boiler	efficiency	is	86	…	
90%	[8].	Oil	and	natural	gas	fired	boilers	can	achieve	90	…	94%	
efficiency.	The	boiler	 efficiency	 can	be	defined	as	 the	 ratio	of	 the	
useful	heat	output	to	the	total	energy	input.

	 		 	 	 	
	 	 	 	 	

1

where				η	 is	the	boiler	efficiency
	 Q	abs	 is	the	useful	heat	absorbed	(heat	transferred	to	steam)
	 Q	in	 is	the	heat	and	energy	input	into	the	boiler
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To	determine	the	efficiency	of	a	boiler,	a	system	must	be	defined	and	
the	energy	flows	that	cross	the	system	boundaries	must	be	resolved.	
System	boundaries	should	be	chosen	so	that	it	is	possible	to	define	
all	the	energy	and	mass	flows	in	and	out	with	sufficient	accuracy.	In	
practice,	many	minor	flows	are	usually	neglected.	When	determining	
the	boiler	efficiency,	all	internal	reactions	and	recirculations	can	be	
neglected.	The	determination	of	boiler	efficiency	can	be	done	with	
only	flows	through	the	system	boundaries.
In	 a	 simple	 boiler	 process,	 the	 fuel	 and	 the	 required	 amount	

of	 combustion	 air	 are	 fed	 into	 the	 boiler.	The	 fuel	 reacts	with	 the	
oxygen	in	the	boiler	and	the	flue	gas	is	drawn	out.	The	released	heat	
is	captured	to	the	water	pumped	into	the	boiler	which	transforms	it	
to	the	steam	that	flows	from	the	boiler.	
It	is	clear	that	the	system	boundaries	can	be	drawn	in	many	ways.	

For	 example,	 the	 boiler	 house	 might	 form	 a	 convenient	 system	
boundary.	 It	 has	 been	 pointed	 out	 that	 the	 losses	 and	 heat	 input	
caused	 by	 fans,	 blowers	 and	 pumps	 should	 not	 affect	 the	 boiler	
efficiency.	 On	 the	 other	 hand,	 forced	 circulation	 pumps,	 flue	 gas	
recirculation	fans	and	other	internal	process	devices	should	be	taken	
into	account	because	 they	play	a	 role	when	 the	boiler	 efficiencies	
between	 different	 types	 of	 boilers	 are	 compared.	 Therefore,	 the	
system	boundary	for	the	boiler	efficiency	loosely	includes	some	but	
not	all	the	equipment	inside	the	boiler	house.
A	 system	 boundary	 for	 the	 boiler	 efficiency	 measurement	 is	

determined	in	an	equivalent	way	to	the	definition	in	EN	12952-15.	
Figure 1	shows	a	typical	system	boundary	for	a	recovery	boiler.	All	
flow	values	are	recorded	when	the	flow	crosses	the	system	boundary.	

Comments for system boundary definition
Most	of	the	important	subsystems	are	inside	the	system	boundary:	

black	liquor	preheating	and	the	associated	equipment	that	increase	
the	 heat	 input	 and	 all	 the	 equipment	 starting	 from	 the	 first	 heat	
transfer	surface,	air	preheater,	including	all	the	steam	and	water	heat	
exchangers	that	cool	the	flue	gas	as	they	remove	heat	from	flue	gas	
and	transfer	it	to	steam/water.	If	forced	circulation	pumps	are	used,	
they	are	inside	the	system	boundary.
Many	important	subsystems	are	outside	the	system	boundary.	Black	

liquor	handling,	storing	and	feeding	equipment	affect	only	the	incoming	
black	 liquor	properties.	Air	 fans	and	air	ducts	affect	 the	entering	air	
temperature.	Smelt	handling	and	dissolving	tank	occur	after	the	smelt	
exits	the	recovery	boiler.	Flue	gas	cleaning	equipment	affects	the	flue	
gas	after	it	exits	the	boiler.	A	possible	fan	for	flue	gas	affects	the	flue	
gas	after	 it	exits	 the	boiler.	The	control	system,	 instrumentation	and	
electrification	do	not	loose	heat	to	the	steam/water	system.	

MATERIAL AND ENERGY BALANCE
The	control	of	combustion	requires	air	flow	that	matches	the	fuel	flow.	

The	amount	of	air	required	to	burn	a	mass	unit	of	black	liquor	depends	
mainly	on	the	water	content	and	the	heating	value	of	the	fuel.	It	is	only	
the	organics	in	black	liquor	that	combust.	A	black	liquor	heating	value	
increase,	Figure 2,	means	that	more	air	is	needed	for	the	combustion.	
Figures	like	Figure	2	can	be	used	to	estimate	the	required	air	flow	for	
the	dimensioning	of	the	fans.	More	importantly,	they	should	be	used	to	
estimate	the	possible	range	of	air	flows.	A	recovery	boiler	should	be	able	
to	handle	not	only	the	design	black	liquor,	but	a	range	of	typical	black	
liquors.	Normally,	the	actual	design	and	performance	estimation	is	done	
using	the	actual	black	liquor	elemental	composition.
	Typical	biofuels	consist	of	carbon,	hydrogen,	nitrogen,	sulfur,	and	

oxygen.	Black	 liquor	 contains	also	a	high	amount	of	 ash;	 sodium,	
potassium	 and	 chloride	 compounds.	 It	 is	 often	 impossible	 to	
define	 the	 individual	 chemical	 compounds	 that	 form	 the	 fuel.	The	
stoichiometric	air	demand	can	be	calculated	assuming	that	the	fuel	
can	be	divided	into	three	fractions:	i)	organic	portion,	which	combusts	
fully,	 ii)	 reactive	 inorganic	portion,	which	 reacts	 to	predefined	end	
products,	iii)	inactive	portion,	which	passes	through	the	combustion	
system	unchanged.
The	 basis	 for	material	 calculations	 is	 typically	 one	mass	 unit	 of	

black	liquor.	If	mass	balance	values	for	one	mass	unit	are	known,	it	is	
easy	to	formulate	the	mass	balance	for	a	known	load	by	multiplying	
all	values	with	a	single	factor.	

Flue gas flow
The	black	liquor	flue	gas	production	depends	on	the	black	liquor	

heating	 value.	 For	 a	 simple	 analysis,	 the	 estimation	 based	 on	 the	
predetermined	mass	ratio	of	flue	gas	to	air	can	be	done.	The	accurate	
flue	gas	flow	can	be	calculated	from	a	simple	mass	balance,	if	air	flow,	
black	liquor	flow	and	smelt	flow	are	known.	When	calculating	real	
recovery	boiler	air	and	flue	gas	flows,	the	leakage	should	be	taken	
into	 account.	Air	 flow	 through	 air	 fans	 is	 less	 than	 the	 calculated	Figure 1. Typical system boundaries for a recovery boiler
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as	 some	of	 the	air	 is	 infiltration	air	 through	various	openings.	The	
flue	gas	flow	at	stack	can	be	significantly	higher	than	through	the	
economizers	because	of	the	same	reason.	

Useful heat output 
The	useful	heat	output	 includes	all	the	heats	to	all	of	the	steam	

flows.	This	value	depends	on	the	boiler	type	and	the	boundaries	with	
which	 the	boiler	 efficiency	 is	 calculated.	Normally,	 the	useful	heat	
output	can	be	defined	as
	 		 	 2

where		 Qms	 is	the	heat	transferred	to	main	steam	
	 Qrh	 is	the	heat	transferred	to	reheat	steam
	 Qbd	 is	the	heat	transferred	to	blow	down
The	steam	used	to	heat	air	or	sootblowing	are	not	taken	into	account.	

Heat and energy input 
The	energy	input	consists	of	two	components.	One	is	proportional	

to	the	fuel	flow,	and	the	other	does	not	depend	on	the	fuel	flow.	The	
energy	flows	that	depend	on	the	fuel	flow	are:	
-	Chemical	energy	in	the	main	fuel,	Hu	(heat	of	combustion)
-	Chemical	energy	in	the	auxiliary	fuels,	Hu	(heat	of	combustion)
-	Energy	included	in	the	fuel	preheating,	Qf
-	Energy	included	in	the	air	preheating,	Qa	
Examples	of	energy	flows	that	are	somewhat	independent	of	the	

fuel	flow	are	shaft	powers	of	the	flue	gas	and	air	fans,	shaft	powers	
of	circulation	pumps,	and	the	energy	input	by	flue	gas	recirculation	
fan.	 It	 is	 customary	 to	 treat	 the	 useful	 heat	 input	 as	 a	 difference	
of	 input	and	output	values.	This	means	 that	 the	useful	heat	 is	 the	
difference	between	the	enthalpies	of	output	flows	and	input	flows.	
Therefore,	it	is	logical	that	many	energy	flows	are	not	considered	as	
input	flows.	Such	input	flows	include	the	heat	in	the	feedwater,	the	
heat	in	the	desuperheating	water	flow	and	the	heat	in	the	incoming	
steam	flow	to	the	reheater.

Problems in determining efficiency with the direct method 
Acceptance	 standard	 EN	 12952-15:2003	 “Water-tube	 boilers	

and	 auxiliary	 installations	 -	 Part	 15:	Acceptance	 tests”	 states	 that	
the	efficiency	can	be	calculated	with	a	direct	method.	When	mass	
flows,	 specific	 heat	 values	 and	 temperatures	 are	 known,	 the	 heat	
input	with	preheated	air	and	 fuel	 can	be	calculated	using	e.g.	 the	
following	simplified	formula

			 	 	 	 3

or	with	the	states	of	the	flows	as	

				4

where:		
Hu	 is	the	heating	value	of	fuel	
mf	 is	the	fuel	mass	flow	
Qf	 is	the	heat	transferred	to	preheated	fuel	
Qa	 is	the	heat	transferred	to	preheated	air
P	 is	the	sum	of	mechanical	end	electrical	energy	input	flows	
mms	 is	the	main	steam	mass	flow	
mrh	 is	the	reheat	steam	mass	flow	
mbd	 is	the	blow	down	mass	flow	
ma	 is	the	air	mass	flow	
hms	 is	the	enthalpy	of	main	steam	
hfw	 is	the	enthalpy	of	feedwater	steam	
hbd	 is	the	enthalpy	of	blowdown	
hrh,out	 is	the	outlet	enthalpy	of	reheat	steam	
hrh,in	 is	the	inlet	enthalpy	of	reheat	steam	
hf,out	 is	the	outlet	enthalpy	of	fuel	
hf,in	 is	the	inlet	enthalpy	of	fuel	
ha,out	 is	the	outlet	enthalpy	of	air	
hain	 is	the	inlet	enthalpy	of	air

Figure 2. Black liquor air demand as a function of the lower heating value
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The	above	presented	formula	is	a	very	simple	formula.	It	ignores	
most	of	the	energy	flows	that	cross	the	boundary.	We	note	that	at	
least	 the	 following	 streams,	 typical	 for	 the	 recovery	 boiler,	 have	
not	 been	 accounted	 for:	 NCG-flows,	 methanol,	 turpentine	 flows,	
condensate,	 leakage	air,	 sootblowing,	other	electricity	flows,	flows	
to	and	from	flue	gas	cleaning,	atomizing	steam,	auxiliary	fuels,	and	
HVAC	streams.	
It	 can	 be	 argued	 that	 these	 streams	 are	 minor	 and	 do	 not	

affect	 the	 calculation.	 It	 is	 difficult	 to	 assess	 their	 effect	 a	
priori	 without	 measuring	 them.	 Thus,	 the	 need	 to	 measure	
many	flows	is	one	of	the	main	problems	in	the	direct	efficiency	
measurement.	 Another	 problem	 arises	 from	 the	 theory	 of	
mathematical	 uncertainty	 associated	 with	 the	 measurements.	
As	 each	 and	 every	 stream	needs	 to	 be	measured,	 the	 error	 in	
the	efficiency	becomes	quickly	very	 large.	Therefore,	 the	direct	
method	is	very	seldom	used	in	practice.

Determining efficiency with the indirect method 
The	 recovery	 boiler	 efficiency	 is	 determined	 always	 using	 the	

indirect	method.	The	efficiency	equation	can	be	arranged	as	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5
	 			 	 	
and	even	further	as	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6

where		Qloss,i		is	the	i:th	heat	lost	

The	main	 losses	 in	a	recovery	boiler	steam	generator	are:	 the	
heat	lost	with	the	flue	gases,	the	losses	of	unburned	combustible	
fuel,	the	sensible	heat	in	the	smelt	flow	(ashes),	and	the	radiation	
and	conduction	losses.	Most	of	these	losses	can	be	estimated	to	
a	 greater	 accuracy	 than	 the	 actual	 flows.	The	 indirect	 method,	
therefore,	gives	a	higher	accuracy	when	estimating	the	efficiency	
of	the	steam	generator.	
As	one	can	see	from	Figure 3,	most	of	the	heat	input	comes	from	

the	heat	that	can	be	released	in	the	combustion	of	black	liquor.	Other	
large	sources	are	the	sensible	heats	in	black	liquor	and	air	preheating.

Useful heat
The	useful	heat	can	be	calculated	by	subtracting	the	sum	of	heat	

losses	from	the	total	heat	input.	The	useful	heat	is	the	heat	than	can	
be	used	to	generate	steam	and	the	heat	that	is	used	in	reduction	and	
autocausticizing	reactions.	

Figure 4	shows	how	the	total	heat	input	is	used.	Most	of	the	heat	
input	is	converted	to	steam.	Reduction	reactions	are	responsible	for	
almost	half	of	the	rest.	Autocausticizing	with	borate	takes	quite	little	
heat.	The	biggest	actual	losses	are	the	heat	lost	with	wet	flue	gases	
and	the	sensible	heat	in	smelt.
	

Heat for reduction
A	recovery	boiler	recovers	heat	from	the	combustion	of	organics	

in	the	black	liquor.	In	addition,	it	converts	inorganic	materials	from	
their	oxidized	state	to	the	reduced	state.	All	this	is	useful	work	and	
consumes	usually	about	10%	of	the	heat	input.	 It	should	be	taken	
into	account	in	the	recovery	boiler	net	efficiency.	
	 			 	
	 	 	 	 	 	 	 7

where				QdR	is	the	sum	of	heats	to	reduction	

Example:	In	a	4000	tds/d	recovery	boiler	burning	softwood	black	
liquor	at	85%	dry	solids,	the	heat	used	in	the	reduction	is	1818,7	kJ/
kgds,	the	losses	are	3382,9	kJ/kg,	and	the	heat	input	based	on	LHV	is	
1375,6	kJ/kgds.	Calculate	the	recovery	boiler	efficiency	based	on	the	
heat	in	the	incoming	fuel

				8

The	steam	generation	efficiency	is

	 		 9
Figure 3. Example heat inputs to a recovery boiler 

Figure 4. Example heat outputs of a recovery boiler
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A	modern	recovery	boiler	is	well	in	the	range	of	the	efficiencies	of	
other	biofuel	boilers.

RECOVERY BOILER SPECIFIC QUESTIONS IN BALANCE
Using	European	standard	EN	12952-15:2003	“Water-tube	boilers	

and	auxiliary	installations	-	Part	15:	Acceptance	tests”	for	recovery	
boiler	 balances,	 one	 needs	 to	 define	 some	 specific	 details:	 how	
to	 take	 into	 account	NCG	 (DNCG	and	CNCG),	 the	 dissolving	 tank	
vent	gases,	 the	methanol	and	turpentine,	and	the	ash	pickup	with	
evaporator	liquor,	and	determine	the	radiation	and	convection	losses.

DNCG combustion in the balance
The	 combustion	 of	 dilute	 non	 condensable	 gases	 (HVLC)	 in	

recovery	 boilers	 should	 be	 treated	 like	 introducing	wet	 additional	
air,	if	not	otherwise	agreed	upon.	If	DNCG	burning	is	allowed,	their	
sulphur	content	needs	to	be	very	 low.	These	gases	do	not	typically	
contain	combustibles.	The	error	in	the	efficiency	is	small.		

CNCG combustion in the balance
The	combustion	of	concentrated	non	condensable	gases	(LVHC)	in	

recovery	boilers	should	be	treated	like	burning	auxiliary	fuel.	In	the	
performance	test,	the	heating	value	and	the	analysis	in	the	contract	
corrected	to	actual	conditions	(water	content)	can	be	used.	

Dissolving tank vent gas combustion in the balance
The	 combustion	 of	 dissolving	 tank	 vent	 gas	 in	 recovery	 boilers	

should	be	treated	like	combustion	of	dilute	non	condensable	gases.	
Heating	value	for	dissolving	tank	vent	gas	is	zero,	and	the	analysis	is	
a	mixture	of	water	vapor	and	dry	air.	

Methanol and turpentine combustion in the balance
The	 combustion	 of	methanol	 and	 turpentine	 in	 recovery	 boilers	

should	be	treated	like	burning	auxiliary	fuel.	In	the	performance	test,	
the	 heating	 value	 and	 the	 analysis	 corrected	 to	 actual	 conditions	
(water	content)	can	be	used.		
	

Ash pickup with evaporator liquor
The	 way	 boiler	 and	 ESP	 ash	 is	 mixed	 to	 the	 black	 liquor	 does	

not	 matter.	 The	 mixing	 tank	 is	 placed	 outside	 the	 boiler	 balance	
boundary.	This	way	it	does	not	matter	for	the	boiler	balance	whether	
it	has	a	modern	ash	pickup	with	evaporator	 liquor	or	a	 traditional	
ash	mixing	to	incoming	liquor.	The	ash	from	recovery	boiler	increases	
with	the	boiler	load	and	black	liquor	dry	solids.	Figure 5	represents	
an	estimate	for	ash	flows	from	a	modern	recovery	boiler.	As	the	ash	
flow	is	notoriously	difficult	to	measure,	a	figure	of	this	kind	can	be	
agreed	to	show	the	ash	flow	during	the	balance	case.	Dust	flow	in	
Figure	5	is	represented	by	the	following	equations
	 q

ESP	=	0.3509*ds-(2800-HHRR)/1000*5.6158-6.865	±	3				10
	 qECO	=	0.1*ds-4	±	2		 	 	 	 	 11
	 qBB			=	1	±	1	 	 	 	 	 	 	 	 12
where
qESP	 is	the	dust	flow	to	electrostatic	precipitator	divided	by	dry	flue	

	 gas	flow	at	3%	O2,	g/m
3n,	dry

qECO		 is	the	dust	flow	from	economizer	hoppers	divided	by	dry	flue	
	 gas	flow	at	3%	O2,	g/m

3n,	dry
qBB	 is	the	dust	flow	from	boiler	bank	hopper	divided	by	dry	flue	

	 gas	flow	at	3%	O2,	g/m
3n,	dry

ds	 	is	the	as-fired	black	liquor	dry	solids,	%
HHRR	 is	the	heart	heat	release	rate,	kJ/m2

	 HHRR		=	LHV*MCR/Abottom	 	 	 13
where
LHV	 is	 the	 as-fired	 black	 liquor	 dry	 solids	 lower	 heating		

	 value,	kJ/kgds
MCR	 is	the	as-fired	black	liquor	dry	solids	flow,	kgds/s
Abottom	is	the	recovery	boiler	furnace	bottom	area,	m

2

Sensible heat in black liquor
It	 is	 recommended	 that	 no	 separate	 determination	 of	 the	

sensible	heat	of	black	liquor	is	done	for	the	performance	test.	In	the	
performance	test,	the	contract	value	corrected	to	actual	conditions	

Figure 5. Effect of black liquor dry solids to dust flows; BB ash is the lowest line, ECO ash next higher line, ESP ash the upper lines at different HHRR
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(dry	solids,	temperature)	can	be	used.	If	the	contract	has	no	specified	
values,	then	a	value	from	reliable	literature	[9]	can	be	used.	

Heat lost with the flue gases
The	biggest	heat	loss	from	a	steam	generator	is	the	heat	lost	with	

the	exiting	flue	gas.	The	flue	gas	loss	depends	on	the	final	flue	gas	
temperature	and	the	amount	of	flue	gases.	Thus,	the	higher	the	air	
ratio	the	higher	the	flue	gas	losses.	The	flue	gases	should	leave	the	
boiler	at	a	temperature	as	low	as	possible	to	minimize	the	flue	gas	
losses.	Usually,	either	economics,	equipment	or	corrosion	issues	limit	
the	flue	gas	temperature	between	150ºC	and	200ºC.

Losses in the unburned combustibles
The	 fuels	 fired	 into	 the	 boiler	 will	 not	 combust	 totally.	

Thermodynamics	 limits	 the	 combustion	 process	 to	 some	 finite	
value.	This	means	e.g.	 that	 there	 is	always	some	CO,	H2	and	other	
hydrocarbons	present	in	the	flue	gases.	When	burning	biofuels,	some	
carbon	 tends	 to	 remain	 unburned.	 This	 means	 that	 some	 carbon	
remains	in	the	ash.	Carbon	in	the	ashes	captured	from	the	flue	gases	
is	mixed	with	black	liquor.	This	means	that	no	losses	occur.	Usually	
the	 carbon	 content	 in	 modern	 recovery	 boilers	 is	 extremely	 low.	
Some	unburned	carbon	exits	with	the	smelt.		The	heat	lost	with	this	
stream	is	very	low.	

Losses of sensible heat of smelt
To	know	the	loss	 in	the	sensible	heat	of	smelt,	the	temperature,	

flow	 and	 enthalpy	must	 be	 determined.	The	 enthalpy	 of	 different	
smelt	components	(e.g.	Na2S)	can	be	expressed	with	the	following	
equation:

	 hc	=	hm	+	cp(Tsmelt	-	Tref	)	 	 	 14
where
hc	 is	the	specific	enthalpy	of	component,	J/kg
hm	 is	the	specific	enthalpy	of	melting	for	component,	J/kg
cp	 is	the	specific	heat	capacity	of	component,	J/kg	ºC
Tsmelt	 is	the	smelt	temperature,	ºC
Tref	 is	the	reference	temperature,	ºC

The	enthalpy	 for	 a	 smelt	with	 a	given	 composition	 can	 then	be	
calculated	as
	
	 			 	 	 15

where
Hsmelt	 is	the	enthalpy	of	smelt,	J
mi	 is	the	mass	of	component	i,	kg
hc,i	 is	the	specific	enthalpy	of	component	i,	J/kg

Specific	heats	of	melting	and	 specific	heat	 capacities	 for	 typical	
smelt	compounds	can	be	found	in	literature	[9,	10].

Borate
There	 are	 some	 mills	 in	 Scandinavia	 that	 use	 borate	

autocausticization	[11].	Borate	compounds	can	be	treated	similarly	
to	sulfur	compounds.	

Loss in electrostatic precipitator ash
The	 heat	 loss	 in	 ash	 is	 usually	 small	 enough	 that	 even	 high	

inaccuracies	in	the	ash	loss	determination	usually	have	a	negligible	
effect	on	the	accuracy	of	overall	efficiency.		

RADIATION AND CONVECTION HEAT LOSSES
There	are	some	losses	from	the	hot	boiler	walls	to	the	surroundings.	

Part	 of	 this	 energy	 increases	 the	 incoming	 air	 temperature.	 The	
amount	 of	 heat	 recovery	 does	 not	 affect	 the	 boiler	 efficiency	 but	
affects	 the	 amount	 of	 heat	 needed	 for	 air	 preheat.	 Radiation	 and	
convection	heat	losses	do	not	depend	on	the	boiler	load.	Radiation	
and	 convection	 heat	 losses	 from	 the	 recovery	 boiler	 are	 hard	 to	
measure	 because	 there	 are	 many	 flows	 in	 and	 out	 to	 the	 space	
surrounding	 the	 boiler	 proper	 inside	 the	 recovery	 boiler	 building.	
The	 radiation	 and	 convection	 heat	 loss	 can	 be	 estimated	 through	
equation	 16.	 The	 coefficient	 0.0257	 is	 between	 coal	 (0.022)	 and	
lignite	 (0.0315)	 boiler	 values	 [11].	 This	 equation	 with	 Tappi	 loss	
function	is	presented	graphically	in	Figure 6.	
	
	 	 			 	 16

where			 	 is	the	radiation	and	convection	heat	loss,	MW
		 	 	 is	the	useful	heat	output	at	MCR	load,	MW

Most	of	the	heat	loss	is	from	pipes	(50%).	Ducts	and	tanks	account	
for	 only	 a	minor	 portion	 (10%).	The	 furnace	 accounts	 for	 roughly	
between	 fourth	 and	 fifth	 part	 (22%).	Almost	 as	 large	 portion	 as	
furnace	of	heat	 losses	comes	 from	the	electrical	equipment	 (18%)	
[12].	The	losses	calculated	from	equation	16,	the	losses	from	Tappi	
and	the	measured	losses	are	compared	in	Table 1.	As	can	be	seen,	
the	Tappi	loss	function	is	not	valid	for	boilers	above	3500	tds/d.

Figure 6. Radiation and convection losses: Equation 16, Tappi standard
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BLACK LIQUOR HEATING VALUE AND ANALYSIS
The	 determination	 of	 the	 black	 liquor	 heating	 value	 and	 the	

elemental	analysis	is	typically	done	at	an	accredited	laboratory.	The	
analyzed	 heating	 value	 is	 always	 the	 higher	 heating	 value.	 In	 the	
literature,	one	sees	also	often	the	effective	heating	value	 in	which	
the	 loss	 by	heat	 of	 reduction	has	been	 subtracted	 from	 the	 lower	
heating	 value	 [4,	 6,	 9].	The	black	 liquor	higher	 and	 lower	heating	
values	in	dry	black	liquor	are	related	with	the	known	equation

	 	 	 	 	 	 17

where	 	 H	 is	the	hydrogen	mass	fraction	in	black	liquor
	 	 	 	 Mi	 is	the	mole	weight	of	i,	kg/kmol

Black	 liquor	hydrogen	 to	carbon	 ratio	 is	practically	constant	and	 the	
black	liquor	higher	heating	value	is	a	function	of	carbon	content.	Therefore,	
with	a	very	good	accuracy,	 the	 lower	heating	value	of	black	 liquor	dry	
solids	can	be	presented	as	a	function	of	the	higher	heating	value	

	 	 	 	 18

Typically,	the	lower	heating	value	of	dry	black	liquor	is	about	
0.7	 MJ/kgds	 less	 than	 the	 higher	 heating	 value.	 It	 should	 be	
noted	that,	generally,	the	analysis	accuracy	of	heating	value	is	

about	0.1	MJ/kgds.	The	correlation	shown	in	equation	18	is	valid	
for	all	kinds	of	black	liquors,	Figure 7.
	

ERROR ANALYSIS
Errors	associated	with	 the	measuring	equipment	and	analysis	

methods	 will	 affect	 the	 result	 of	 the	 performance	 test.	 All	
used	 measuring	 equipment	 should	 be	 calibrated	 before	 the	
performance	 test.	 If	 the	 result	 of	 an	 individual	 measurement	
has	not	been	subjected	to	a	closer	error	analysis,	the	error	in	the	
efficiency	can	be	assumed	to	be	according	to	Table 2.	

Table 1. Calculated heat losses compared to measured heat losses from Finnish recovery boilers [10]

Boiler
Capacity
tds/d

Calculated heat loss Tappi loss Measured
kWkJ/kgds kW kJ/kgds

Sunila	SK11 1000 63.3 734 72.9 870

Kaukopää,	SK6 3000 45.6 1582 44.6 1590

Rauma,	SK3 3200 44.7 1655 43.3 1600

Kaukas,	SK3 3350 44.1 1709 42.6 2000

Figure 7. Black liquor higher heating value as function of lower heating value

Table 2. Error in efficiency caused by error in measurement

Measured property Error Efficiency
% Unit %

Temperature	at	nose	(pyrometer) ±5 ±50oC -
Temperature	before	bb	(calibrated	probe)	 ±5 ±30oC -
Temperature	before	bb	(net,	calibrated	probe)	 ±2 ±12oC -
Temperature	after	eco	(calibrated	probe)	 ±2 ±3oC 0.2
Temperature	after	eco	(net,	calibrated	probe)	 ±0.5 ±1oC 0.05
Air	temperature	(calibrated	probe)	 ±0.5 ±0.2oC 0.00
Black	liquor	HV	(KCL) ±0.6 ±0.1	MJ/kgds 1.0
Carbon	in	black	liquor	(LECO)	 ±1.4 ±0.5%-unit 0.05
Hydrogen	in	black	liquor	(LECO) ±0.2 ±0.01%-unit 0.03
Sulfur	in	black	liquor	(KCL) ±5 ±0.2%-unit 0.6
Reduction	(1	sample,	KCL) ±1 ±1.0% 0.1
Reduction	(10	samples	average,	KCL) ±0.2 ±0.2% 0.03
Dry-solids	(calibrated	refractometer) ±2.5 ±2% 0.7
Dry-solids	(1	sample,	KCL) ±0.5 ±0.4% 0.1
NOx	(calibrated	mill	measurement	0-200) ±3 ±6	ppm -
NOx	(outside	accredited	firm) ±3 ±2	ppm -
SO2	(calibrated	mill	measurement	0-500) ±3 ±15	ppm -

SO2	(outside	accredited	firm) ±3 ±2	ppm -
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DISCUSSION
A	method	 to	 calculate	 the	 recovery	 boiler	 efficiency	 based	 on	

the	lower	heating	value	has	been	presented.	Calculating	recovery	
boiler	efficiency	based	on	EN	12952-15:2003	“Water-tube	boilers	
and	 auxiliary	 installations	 -	 Part	 15:	 Acceptance	 tests”	 can	 be	
done	 if	 the	 recovery	 boiler	 specific	 questions	 are	 accounted	 for.	
The	 recovery	 boiler	 efficiency	 is	 similar	 to	 the	 efficiency	 of	 other	
biomass	 boilers	 if	 the	 process	 work	 that	 goes	 into	 reducing	
reactions	is	taken	into	account.	
The	 use	 of	 this	 analysis	 for	 other	 types	 of	 boilers	 than	modern	

kraft	recovery	boilers	needs	careful	consideration.	Without	changes,	
its	application	to	other	types	of	boilers	is	not	possible.	Modifications	
are	needed	to	accommodate	NSSC	boilers,	magnesium	and	calcium	
based	 recovery	 units,	 boilers	 with	 direct	 contact	 evaporators,	 and	
gasification	of	black	liquor.	One	of	the	biggest	differences	to	earlier	
procedures	 is	 that	 this	 work	 includes	 all	 the	 applicable	 flows	 to	
furnace.	Typical	additional	flows	to	the	furnace	are:	the	combustion	
of	 weak	 non	 condensable	 gases	 (DNCG	 or	 HVLC	 NCG),	 the	
combustion	of	strong	non	condensable	gases	(CNCG	or	LVHC	NCG),	
the	combustion	of	dissolving	tank	vent	gases,	and	the	combustion	of	
methanol	and	turpentine.	In	addition	to	the	above,	with	black	liquor	
other	streams	are	burned,	makeup,	waste	acids,	biosludge	and	soap.
Because	 the	 balances	 are	 based	 on	 the	 as-fired	 liquor,	 all	 the	

streams	added	to	the	virgin	black	liquor	are	automatically	included.	It	

is	recommended	that	the	maximum	allowable	flows	for	each	stream	
during	 the	 performance	 testing	 are	 defined.	 Typically	 changes	 in	
these	additional	streams	cannot	be	accepted	during	the	performance	
testing.	 It	 is	recommended	that	the	testing	 is	done	with	all	 typical	
additional	flows	on.	Such	flows	are	waste	acids	from	the	chemical	
manufacture	 and	 biosludge.	 Similarly,	 all	 individual	 flows	 to	 the	
furnace,	like	DNCG,	CNCG	and	dissolving	tank	vent	gases,	should	be	
operated	during	the	performance	testing.
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Acesse www.pegadadecarbonosuzano.com.br

* A PAS 2050 é uma metodologia internacionalmente reconhecida e a 
mais adequada para a análise da pegada de carbono de produtos.

Pegada de Carbono
Nosso caminho passa por aqui

A Suzano Papel e Celulose 
se orgulha de anunciar mais um 
importante passo. É a primeira empresa 
de celulose e papel no mundo e a primeira da 
América Latina em todos os setores a quantifi car 
a Pegada de Carbono de seus produtos – seguindo a 
metodologia PAS 2050* – e a receber o reconhecimento do 
Carbon Trust. Isso signifi ca que a empresa conhece todas as emissões 
de gases do efeito estufa relacionadas ao ciclo de vida de seus papéis 
e de sua celulose e está comprometida em reduzi-las. 
A partir do segundo semestre, estarão disponíveis para os mercados nacional e 
internacional as linhas de papéis gráfi cos Alta Alvura®, Paperfect® e Symetrique®, 
utilizados na impressão de livros e revistas, e o Report® Multiuso, papel para 
imprimir e escrever, com o selo do Carbon Trust.  A celulose Suzano, comercializada 
com a marca SUZANO PULP, também já tem a certifi cação.
É mais uma contribuição da Suzano ao movimento de uma economia de baixo carbono. 
Quer saber mais?
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TODO O CONHECIMENTO PARA OS 
PROFISSIONAIS E EMPRESAS DE 

CELULOSE E PAPEL

» Benchmarking de Custo de Manutenção das Fábricas de
   Celulose 2011
» Benchmarking das Fábricas de Papel e Celulose 2011
» Benchmarking de Segurança do Trabalho na Cadeia 
   Produtiva do Papel 2011
» Guia Técnico de Eficiência Energética 2011

» Guia Técnico de Metodologia para Cálculo das 
   Estimativas de Emissões e Remoções dos Gases
   de Efeito Estufa 2011 
» Lista das Empresas de Celulose e Papel - 
   Brasil 2011
» Position Paper de Competitividade do Papel 2011

Estão disponíveis as novas publicações de Inteligência Setorial ABTCP

ADQUIRA JÁ O SEU EXEMPLAR
inteligenciasetorial@abtcp.org.br

(11)3874-2709INTELIGÊNCIA
SETORIAL

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ABTCP_Anuncio Inteligencia Setorial_FINAL_02.pdf   1   20/09/11   16:53


